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 يدا
 اهدنع ماسي ال ظافلاو * هةيدح روطسلا كلت ضاير نمانل رهظ مكف
 * ةعيقر ىهو مالكلا رح

 #3 رهزرلا م< الاكر اص عمل رهزو 37 اهروطسف تعبأ روطعس ضار *

 * رشنلاو نالاو ىطلاب ترهب لق * اهرشن ىط ىف ىشنلاب ةففام

 * هتنار ىتاعملا راهزاب ظفل ةقيدحو * َهَقنأَف ركف ةضور نماهلايف

 * انني دا فيطللا كيو حلا» ناديا اهجتئافلا +

 7 انيينمهما : كتل قير ظفللاىفو ا 7 رهازاو 0

 رذسلا حانح ىلع اناو باوجلا تيتكف

 طخ نيب ىالتخا ضعب اندجو دقو ةمجرتلا ىف ةمدقتملا ةديصقلا رخآ ىلا

 لاعت هللا هجر هطخ ىلع اهانعتتتد ةناحرلا ةكسشو مىظانلا

 د
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 حل
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 #« دك
 * بالف اركس هظذل نمتلم نا

 * ىدن لدتا دقو ه.ما اذا ريح

 * دق كريغل تناك نا لئاضفلا لك

 * نمو مانالا داس نم ريخلا اهياان

 + ىف لضافالا فهكاب كيجاحاىنا
 * رخل تطقسا اذا مخ كاذو

 * هل ضايرا ىط ىفراص هلصاو
 * توته مك دعاا نيلي دودقلا يع

 * ا صهزاو فلا هدودق

 * تثيع ايصلا هيذ امدنع هنأكح
 3 هناغو تمدعت هال علل

! 

 5 فرط اذو وهل اذ هأفقلت 027

 هن ريعأ رك باوج درب 3

 * تيلت ام لضفلا لعث عمجي تاز ال

 ال "لا رطعلا اناا ناذ
 تانكذ تاق هده مده

 50 يبس راوع كرك تدب

 تاعاربلا انهيف هنا رابع ارغ

 تادوع دوعلاب هل لعق و مسأو

 تاعالخا واح هب ىكذ سكن

 تائيتضوراطسو قرولا نمهب
 تالاد ,هوتلام ميرا تقنا

 6 تاابصلا هيف تبع ميد

 تاناغ هيف تراص ةحاصفلا ند

 تارا 2ص ل ود حايصلا ىفو عومدلاءامنمق رند سصعلاب

 ت'اشنو تاذل عمدلا ىدل هل

 000 اقلك حوت الو#
 تايحلا يرلا نم نوصفللا ىلع

0 

7 

 * تانابل مكنم تيضق امو ىضق + هب ىلا ام وكشي بصلا دشناو

 » مودعلا كاضو ءاوخ 0 انتحال #3 مودرأا راز دصق ْناف اردعو

 000000١ - لمح وا + زردلا رحخآآ ىلا ىدهت .لهف الاو

 تا دمتم دمحم ىلا ؟اهلاح ناسل دشذاو * تاعاربلا هتارابع توح نم

 د
2374 : 

 لك ند

 د رعع 0

 دم اقم تحدم 3-0 * قلاعم ادمت تحدم كالا

00 3 0 6 
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 فكل هنا الا سعشلاو + -ىدتشي ال هنا الا ردلأك
 م ف

4 

 هلاذاب ةغاليلا ءاعم ىف ءازودللو * قطنتت هنامنا انرثلل قم تدب

5 



 #« دم 9
 ررغىف * حنارقلاو راكفالا ماو 2 0-2 تأ لو نوم لو

 هصن ام دوهعملا هطخ ةججرتلا بحاصل ه مثادملاوراعشالا

 دلي يجبافملا نيدلا باهش لضافلا خيشلا ( رصمىا ) اهب "ىلا بتكو 9

 6 410 ةئم ناب ىفازغل

 تانآ طملا راذع نم هل نما * تارتف ناتفلا رئافلا كظملل ىف *

 تذدلَف مايا 4 ىدم * هضراعو ىه اما هدخ نم ىظان 3#

 تادعيصو تاَميغ بذعلا هرغثو * ا!ضارملا دوسلا هظحاول نمو *

 تاأرظخ ناقلا ىف هل ناب نصغقف * فيه نم ساهأم اذاردب لك عم 4#

 ا 5 هناوذ نمو * ةيرّقع غدضلا هل لاخلا واع ١

 تابصن هدد 95 7 تذل #3 عفن ىح هنم دعل اك تمر وأ 7#

 تارسسكن ابلالا رحاسلا هنفج ند * هرمصان و اهين  هلاذا رم *

 ل نس ىبزا داؤف ىف نق * ةتعاق ن ترم الا صم ران

 تاماث دم هس بلقب 4 ءرظسس قار دس

 كاس نوال اع يكف * هين هأارا صن ال هدد> راشد *

 تالا عدصلا ءاعم نم هل رش * 3 نم بصلا داوف نآذأ دعأ] *

 * تامالع اف ىل لزانلا ىه * له حمرتلا ف رطلا وبلقلا بذعن ا *
 ا هأ ميس كاذذ 3 هرظان مههدس الا هدم ىل مهسال 30

 6 دودقلا نم + تمحح دق هيف بصل قر ردبأب *

 تانار باد 31 58 هم * ترشن ىذلا ربخلا لماعلا لاعلا *

 تاب ردود حاجك ناعم اهل 3 ثملد دق ردلا دومع نم ةظافلا *

 : تاتش نيراطلا ف دب رعش لكن ه * اهأف تدع لو اهيف لوعلا عماوج د2
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 يد
 هلو دوسا بدخا قاس ىف ىسلدنالا ةجافخ نا عئادب نمو

 *  هسرعم اهب سفنلا تتابق * ىنملا اهتاج دك سنا ساكو *

 * هسلحم هب وهاي نم د طف 3 بدودح اهب فاط #*

 #* 0-0 للك نان نك هوار دلل هيلا“ را

 بدحا ىف جانا نب هللا دبعلو
 * اعفصن نا عقوتسد ة نحو + هلاذك صاغو ءءعذاْملا ترضصق *

 5 انويمف اهل هيا نسحاو * ةعفص لوا قاذ دق 0 5

 هلوك لوعتف * نايدخلا ىلع نابع“ درب ايمو * ناديا ليذ انررجذاو

 عيدب ىنعم وهو لا نيفتكلا عمم لايئاد نبا لوقك خلا ةيناث س>او

 بولولا ديرب نم هريطذو ةؤوخ نم لءاضت برضلا عقوتم 0 هيأب ف

 ىيرتتشلا حلاص داجا ذعلو نوكس ا كدرب ند 0 تيل | عم

 0 ةيراغملا ءارعش نم

 + ذا ىلع نهيقوت نم الخ * القو ىلايللا ثادحا رذاخت

 * ل ريغ مانالاب باترا اهو * اهنوكس دنع 3 بانرتو * 
 * بوثول عمجم-» هنكحاو + نكسبنوكسلالاحىفرهدلااهو *

 ِ رخآلا لوق نم ذوخأم وهو
 0000 ار تلا كلذك روس + .ةول انهر ناك انوكس تنكس +

 ا كيك

 * ئراضلا ةداولل هتتارب ىلع * ضبقنم تيللا نأ موق تلك دفا

 نوكس ىف هلع لم ىا ىرهوذلا لاق ريغ وذ دورا رهدلا لثلا ىفو
 برضي و عجاشس ن 1 ىدللا نم ريخ ديبلث لاسو هب رعب ال

 لوق هانعم قو ىوعحالا هلأ م رارفال الثم

 * ١" حالص ىفداض كوز * الهج ءالتعلا متالل لوؤا

 * 2 حاطتل عفا ستتلا عوجر *انازرانع نامزلا عجر كو 24



#01 
 ىلاوعلا وىبظلا ند ىكنا ىهو* تايدودت :ىصلا كلاذكو

 لاه ىالاجتأا مورتل * هْضف ماتسلا العاه اذاو 2 *

 نارا بلخم دعب ل ىبر * الأ سنم ىنءانحتالا ىرآو

 لاضفالا نموا لضفلا نم تش نا كيذ هءدح هللا نوك 2#
 لاون رحب ةجوم تنأو * اعدوط ىلع هير نما *

 لاسرلاقل كل ةرلجح تدغول +,تنعالا ءاسلا اها |" 0-٠
 لادتءالااوذماوةلابروهو* هيفذكشالتنا نصغلاوبأو 2+
 لاقو ةاشولانم ليتل غ- سصتالو ميدقلا اندو ىلادع 2 #*

 ل اللا دوفع اه تح تغدوا * تلو نيح ايلايل 8 *

 ىلاهتباو بيخم قاجر ما * ىلعش عم ءاعدلاب ىرتأ ..*
 لايلا ىفانروزت نا ىصف * دب رجفلا نهنكي ملاذاو 2#
 اناسح ىعسل بدحا لجروف هلوق لايئاد نبا يدش طغلا اذه ىلبعو

 نايدطا ىف ءا حالا دحوااب + ناكلا كماوق نسحن اسف 5

 نارملا :ةيطلا ىلع اهدذ * ةيدحقنورب اهز ماسللاتزا # 

 ناصن ىلاىزعت نا كاشاح * هدقب لالهلا لكش الححتال 0#

 نانرلاك نيك هيل دح نع ىئماذا بيضع) !ادق ل 00“ *

 ايس هلاقم تيحا الا * 48 دولا ماَق باع اه +

 نادمملا هدح ىف ةركأ عم * ىر نا الا ناك ولا نس له

 نافدر هل نب فيكف انسح * «ءذدرالا نثملا نزب له وا

 ناديعلا ا دعلو *برطم ,هلاوهوبدحادوعلاو 37

+ 

«6 

 نافوطال وقب مل هرهظ ىف * ةبدح الول رلانيذساذكو نت

 ناسنالا ةيدحت مأق حدملاىف * الث ليقناسنالا ىسكا اذاو د

 ناملا ف طسقلل .هلع ىف * ايدحا ىعدب ريسكألا ريدهو * 
 ناطرع كاديجم ان ويلا ىنع * حتر م لك نايدحلا ىف كيدشب +

 ناعدصلا عمجأا هبه ْق * ادب دق صنقأ نيفتكلا ممم 95



6 * 
 * عن مهفو علق مهالصوو * ىلق مهبح نم ىركذلا عفن امو *

 * عبطت اهيف سل سفن ةعييط * ىبدلاو ديغلا ىف لاف يالو +

 )00000003 يآ تاذ ةيعس + ددؤنو دوج لكس لملاك «
 ' ١ ىرخأ نه هلو
 فتفنو ديب ريسلا ىف مهب ثارت * ىرتلا ىف محعلاا ويحاص حالط بكرو

 فدسم ليلا وليللا ججاند اروطو * هبنابع ىفطي لالا رحم نوضوي

 ىذد تايمر لا ىدأب ئنيهس 7 اهووفذ ةلكألاو كلا ناك

 *وداؤف تارك داو لك 0 هلا ىو * هدادو لوعت هيلع ا وهو

 4 هنازح بح 0 ةناقل ناج 1 هدد و

 + حاصلا ماهالل د يملا ام »+ 2 - ىلع تليح كفلو +

 تفح * نوادش هم ولرج ىلا بدح لك نمو 5 نؤحلا هيلا هناوخا 3

 فاح هنأك + انرذ ائيش هاوسام تذحتاو * ان رهظ هفلخ هندب تملأ هحور

 بوتول عمي بع نكحاو د 00 نوكتلا لاح ىف رهدلاامو

 *بصخاعبرف راب ةعيطو #3 س رذل ىلاعملا هول روق 3 سعفأ زع ب هلو

 تضند 2 #3 هدادو ماةعل لزب ملو 23 داع ههئاد عئادب جاومالا بدحأ

 2 هداعلا رهدلا كد 20 رصهاوج

 5 لوم ءادحة لا لع امو 2 هتمالستلاطناو ينانب الك *

 ىرخلل ةيصح اق ممعأأنءال وةنمفطلا بدحافصو ىنعع“ا او تلق

 * لاخلا انشام تلاطاو * ىلايللا انمريغ فيكح ىتا ا *

 ا 3 || ذو ى ىارق + الخ قاضا نا هلل شساع.*

 2 لالا عيش 9 كيف أن رعم + ءاج_ عض تيل 2 اومعز *

 0 لامكلاو اهيلاو لضفلا نمت 5 مدلا تعض و اننا اويدكج 5

 * لالهلا تاق نمن سلا ىفىهو + ابيع رهظلا ةبدح نئظن ال *
 كاذكو



 #« ا
 رايهم لوهكح عبارلا تببلاو
 * ' مد هرثكأ ءاملا لحن فيك و * هءام تمرد ىداولاىلعتيكب +

 ىدرويالا لوقو

 23 مد هرركحاومدلاف ايحلا ديرا 3 اللا 3 ىمد ىرذلا ليل هللا 6 23

 * الاخدا قاحلا برسشي دئرف * اردغ ةغباس لك مهوت *

 ىرخا نم هلو
 * ىرسلا هترط ليلي تدج-الا * ىرسذا نساحملا قفاىف حالاه *

 * ارعلا فوج ىف ديصلا ناف هعم * اههساتك دنع نال:رغلا ركذتال *

 اضيا هلو
 عمدب ىرطلاو نيعلا فرطرجزا و * علوم بلقلا و بلقلا نما مك ىلا

 مصو فيصم مهذم ىودلاب امع 2 ةيحا قأرف وكشا ص حما

 مو بكرا هب مهنع ريح ىعع * داماشم مهدع نايك راض رعتسا و

 عرتم ريصتلا سوف ىف قب ملو * مهيلا تيشناو مهئنع ااا

 عج: سيل نم فيطلا روزي فيك و * موفيط بقرا ليللا مو ىئارأ

 عليوط داؤفلا ئشيالو اهيقع * مهقارف الول نيعلا ىكبت ناك امو

 علعل ىلا اوقرافذم علعلالو * رجاح ةب>الا دعب رجاح الف

 عل_طم ردحلا ند الا اهل سلف 3 د كحا رودب ىف اسوع# نيرغ

 عترت بئارتلا نيب اهنكل و * اهرافن ىفاقنلا نالزؤذ نءاش و

 علتا ديغا ىبظلا ديك ديجو * ةضيرع نيع لمرلا ةاههزد اسهل

 محسن وودشت قرولا اهيلع داكت *. فطاعميباطرانابلا ب1

 عفسا ليللاك رعلاو مسهنيبل * ما ط مهلاب بلتلاو ,هةركحذ

)1١( 



 1 م
 اهوحنو لاح ىف زدسلا ريع اب ن ؛ كو هرع ند صعم الو رمعم

5 
 * الاكل :اهنح + يروا يملا تلذي ١
 ةديصقلا هذه ىف هلوةك ريع ريغ نم 'رييعلاب نوكي دقو
 1 انمئلمو اقارمقا هلا كلا تخا 1
 قل :انشالا مسا نوكت دقو

 * ركن لاق ىرحلف قيقعلا ئأز *

 ريهز ءاهيلا لوقك ءانئتسالاب نوكي دقو

 * راقدلا ىف هلا خوساحلاب سبأ ىبدح اهدنا 4#

 بيرغ ءاثثتسا وهو ةباتكلا ىعمب هزم ىثتساو لاطبالا نعم حلا ركز
 ءدصصو نم هلو هيعوت دحا ىف هلاخدا ىف قيقد رظن ىلا جاتح

 ءارجب ةلخخ عيحلا قلع * تدبلا و حافصلا ضب تدرحف
 00 |0١ | نزا اراع تعا + انهحاحز ءاعدلا تدم دم رجملااو

 را ند هلو

 ٠ ركاك موتلا سيرو جاوص ٠ اهلجرا ناديلا قيما نأ
 رازح 0 0 ع 1 0 رهاطل اعلا ا و

 ظ 0 نع 1 0 ١
 0000| 1| املا كحاو + طقسا و عراخالا ثيح اللط يس
 2 ةيحان ل كح 0 هاتفا #3 هل سَ 2و قدو ب ار

 طعذ ءدوح اًضراع ىحكصر 1 2 + هباحر ىورب 00 كك وأو

 دجاشوك ُث ىورب نا 3 ىأو ّ 00 هريكح ا راص 2 نكلو

 اهنمو

 طغ هل ريدغلا طليو ىف شقرلا نم * لاس عردلا ىف رلا بايسنا نأك



#0109 
 تاي سدنلا تن دنع اهنأك + حرمنم سرطلاىةمالفانتسث +
 تال لاذ ذأ قامالا كاذ #3 ررعص نءموعفن نمناض.هالا اهيف د

 0 اعلا ىف اهلودغتس مدل * ةمزالما اهران عوطتدتغا امهم +

 نكل و دودع اهنم + تيظلدق ردلالثمرغلا هراعثا *

 5 ركسلا طرغل ىئننرعا الا * اهتفالس نم ىععت سأك حنا اه *

 ترابك ذ تال عمجأا نىلا'اهتم * ترسنف تنا هقول هلل *

 تاليه ىاوكش نع نآيلا' نابو. + نكس نِم ٍدَعلآ نب 0
 تاْئيَذ نابلا نصغ قوف اهذأك * ةعجاس هاقلا امل تقر 0 *

 تاتشا ءامهدلا ىو مولعلا هيف * تءعجاىذلا رصعلا ل ضافاتناو *

 تاوذه ريصقالاىذل نوكي دقف * تضر دقنهذلل:وفهاذاحاس *

 تاو هولجا أ 31 - هلك و د ىدص هيف تقال الو ركف فيس 03

 : تالبو ماا ةييم هلت مل 3 نطوىبلقلاو ةيرغ مسجلا و »*

 تاببا رعشلا ىفاوق نم ةعيطت * فصتمفصولا اذهب صخمتىاف *

 تالالضلا وانغ لهذلا 4 ىل < * الع ىدهلل ع در ذم تيب #

 تالايكلاو ' ىلامملا هلا ىنأت « ىدنرحدونلاو سورا 0

3 

0 

3 

3 

 9و 03

 د

2 

3 

 خذ
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 * تابجوعالا دايلا هتعرامو * دمتم ءارضللا ىلع د حال اه 0

 ةظحالم ىلع بكوكلا ىنعمب معلا ىلا هدوعل مادخسأ هتعر هلوق ىف تلق

 ىدرولا نبا لوك كلذ ددعت. دقو تبنلا وم

 58 وو ىلعب 0 هلا رغ 5 0

 اهارعو 7 ءلطد * الكت نيعلا تل 0

 رم“ امو ىلاعت هلوةك اًضيا راتتسا ريغ نم ريعتلاب ل 0



*» 0١ 
 ىدعسا دا ل: نملكامو + ىدتلا الد ولا اهرهمىراذع نهو

 ىهتنا
 انف ىذلا اصلا رعش نم هلم ةدان ةديصق هل ثدتك تاكو 10١

 ةروكاب وهف * اياب رعلا وه ىزرخايلا لاق اكال * ايصلا ميسذ هتقر ىف هدرب

  1باجاف * بايشلاءا ؟ قس ىذلا ضيرالا ضورل لب * باد الا تارم
2 

 * هرعش رهاوت كورس ط رهاسو 3 هربت ل 0 هل هدللعو

 اهبكأوك ىه اهو * دادولا دراومردكلا ىذق نه ىئنصو * داجاو
 * هسرا ضاررو ةيهازلا اهتارعو * هسقن جامد ىف ةقرملا

 3 تاعاربلا كيناه نسما تزاحو * تارا.ءلااهنعتسدقدقو تلاط *

 دا ثلا ايف تظالخطلا ول + ةعار قالا ةفئاذ ءارغ *
 ةيس ' ل0 ذل طااذأ انل ركعلاو "< انتئلقو اقازشا“*ةلا غلا تخا ف

 ص
3-34 
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 * تاناغ نسألا ىفهلام اهحدمو * ءءقوم عامبسالا برطا اهيبسن *

 © كل ازا ة ولف راخلا اهظنل ق + اهتقرو ابناعغ رح نأكح
 * تادامملاو اعبط رركملا لم * مكلو اهظافلا نم رركملا ولحم *
 + تالاه كاردالا ام ىف ةلامو + فيم ركفلا ردن و ىلا تيا *
 ”اتالخ 5 ك!ىاذملا قاتعتض + 6 ذاوتلا ىف دارظ' مويهللو-*

 الا رح علا نوبل تدب دقو < ىبا نويعلا وقتال معلا ئاسا +
 "الا زارو عوبقلا نع + ترسو اهل الالحا لاخلا تمتك <

 * تأ رك سلال شب ىدتعناكو + اهب تعفترا امل ايصتنم تاظو *
 * تاطاغ دعلا ريثكل؟ و بس>ا * رف تدز مث فلا فلا اهتابق *

 املا 203 نايا و5 2 ديفا ل ظم قانز قفا ناكو.*

 تالا هدف تضرعأم تاذلاب * ادبا هرون نك ع باهش *

 * تاَريف هورعت ال راتلاك بش * نمز ذم لضفلا نايلردب ىذغ *
 * ةاحالم تنع اذا موصخللا بالغو موهفلا حاتفمو مولعلا ميش 5

 # تاوعسلا ضؤيالا دس نا داكدق * اذاف تهدزاو رمصمضرا هبت هان #*

 تاياع تاماعم كاز قوق نم * هلو ىهسلاق وذالعلا تديداش دق # 2

 ناسن



* 
 ىفالا مالقالا ناصغا رع ال ىذلا ْميِليلا و * هب ىدتقملا بدالا ماما هرسدع
 الا + اهد وهعلب مل هدوم سايل ىلبع ضاعا هرهاعلا مدقامل و* هبادآ ضاير

 بايثلا دوع 2 ايندلا قروو * اهدندجو اهدالخا اذءح

 ال * هراونا و هران أب ملو * هرانم فعب مل بدالا و * سّظن ضغ

 *. هايللا نيع اهيف سبل تالطىفاوعقوف * هاج لوح موق ماح ذا مويلأك

 عاونا هيليا| وق داوم نم انماهفا قودت * ذالمو ذاتسا كاذ ذا وهو

 * هران قئادح ىف . ىرك قادحا هزئو * هراعشا فرطي نفحناف* ذالملا
 ىف ىزميلا نهذع تدلقت و * هنام سؤك اهتراذا ةفالس ىجمع ركساف

 * هناصغأ 7 درولا ءانتدا

 » هلاصغا ىف درولا نسخ ايع * هي ددزت هلاَق 8 ةعععأ و 0

 * مانالا ريخ حدمىف * ماجلا عمه“ هام ىذلا هناويد ىف الصف هل تعلاط
 هر مارا حراسم و * هتاذل و هسنا دهاعمو * هتافص نماذبت هيفركذ

 ءازوملاب ىه ىلا نكأمالا و * ةفرشثما ةك؟ب تأنن امل ىنا وه * هنادلو
 لفرا :تةفطو * هدورب بيشو نامزلا ناسك و * هقنشم انرثلاب و ةقطنم

 * قروم ةداعسلا ماب ابدلا نصغو * هدورزو ىجلا قيقع نيب.اه

 مولعلا دوفو مسوتالا ىل بأد ال * قرسشم لامكلا ءاعس ىف بابشلا:ردب و

 تحن الا ىتاعملا هوجو ىفاشكتسا الا ىل لغش الو * اهظاكع قوس ىف
 2 نوط وع نامزلا لهو * رودلا ةكرح تاطد امل 3 * اهظافلا عدارب

 دح انمأعاو ,* اهارس ىف ءادابلا ا صنت يئاحلاقورحانلعا « نزلا
 حماوش الابح انزواجمكف # اهارب ضر ضارمسلا اهارب ناىلا اهفافخاب ضرالا

 رفق ةقش تايجانتلا عرذاب انعرذو * يئاككلا ىفانكأ اهيكانم تجاز
 هرعءش قئارب ىنلسارو .:كسار نم مكف * بئاكرلا ىداب الا وطت ىل

 تففزو * هدع“ هاوفاىلع ىرعش ىفاوق سوك ترداو راداو + هع“و

 ىرامسأ بئارغ .هيلع .تولتو + هدادول ايالجسا. ئراكفاب سنار |
 * «دانز ىراول احادقتسا
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 دعي اما بئاوجلا ةعبطم مث ىتاهددلا فسوب الوم ىلا ريقفلا لوي

 عبط مت دقف هرعصو هلآ ىلعو دجت اديس ىلع مالسااو ةالصلاو هللادج

 ىباشلا ىلالهلا ىمحلاصلا نيدلا مج نب دمحم لئاضفلاىبا نبدلا سع* ناوبد

 فلا ةهت ىلع ةقدلاب اهم « مانالا ريخ حدم ىف ماجا عيه » ىمسملا
 ةممن يكد ىف تراص ةعيطلا هذه محد عيجج نأ ثيح قئافلا نسملا هطخم

 ةناحير ىف ىجافخلا نيدلا باهش هذيلم ىلاعت هللا هجر هجرت دق و مظانلا
 ةرم هركذ و ربدلا و مظنلا ىف هتلرثم ولعو هلضف ةرازغ ىلع لدن امم ءابلالا

 دق و بدالا ٍلع مودع ذخا نيذلا هاشم دادع ىف ةناحيرلا رجا طوخ

 نمسا ٍي هنداع ىه م ةيدا اوف )ذل ةجرت ق باهششلا درطتسا

 ىه أك ةححَرلا هذه و اهنم اهديرجن
 © ىلالهلا ىملاصلا دهم د“

 روع نع ميش ىرارد هل + ها هانم لانم بيرو * مهلا ديعي مامخ

 برب مسقا الف * ىلاعلا رد ريغ عضترت مل راكفا تانب و * ىلايللا مهد

 ىهو * بقانملا ءاع“ نم ةعلاط لزت مل سوع“ اهذا * براغملا و قراشملا

 تاذ روغتب !هراونا تحت ةضورو * ماشلا تانجو ىف ةماش نآلا

 ىلع ةشحولا ميدقت و * سانلا نع لاّرعالا هتس نمو * ماشا

 داوم عاع“الا ىرقل دع * مولعلا تارع ىفاطتقال اعطهنم * سانئتسالا

 نع حدملا تافص قد + هلالح لحم دهز ىف + مولالاو روثنملا

 * بهل هل بهل هدئنز حدو ول * يعلا وا وه مدعب * هلالج ناعم

 5 سورطلا هحار د ىشوتو * سوئغنلا 2 سن طخ و

 + نا تلا هديل ىطد لك + :ةنانهزا تخّر طخ 3

 *هرو نم رهاوجلا برك + ضايملا ةدرطملا + ضاررلا قيقش هرعشو

 الو * ميرك حدمل هفرصي مل * هروطس كالقب سورطلا تابل ىلحنو
 5 نيمكللا هيلإ لصي ملاناديع هنم عطق هنا ىرمملو * رك علت لاغت

 ىف وهف ةلجلابو © تياالو ول هيف لقب يف هيئاعم بذهو هظافلا قنو

 نإ رم



 6# و
 نامل ضْئاف قوغب ةالص بويؤش * مهيلع بامهعلا عم اعيجج لآلاو
 نامثك ناكو هل حورك تنكذا * عيدب دوجولا اذل ماظن ماداه

 * ىلبعو دم انديس ىلع هللا ىلصو 3“
 « حسو هيعصو هلآ
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 ناسنا كتاذ رونو نيعك نوكلاو * اوناك كتاذ رو. اميجج قلخلاو

 نايقحا : ظان' تيد اهناو نيعلا, .* 'تدبت لاس نم اقورب ماش.-دق

 ناكماو ثودحلا نع تلاعتو تاج * اناذ دهاش:ذنم زاصبالا تغاز ام

 نالهثك ىدالاىفو لوك ريخلا ىف * لوس مظعا ليا لوسرب مركا

 نارقو حجيورعلاو فكب ءآلاو * رهش ةريسم ىلع بعرب صخ دق

 نابت مكحم رحب اغلب ذي 5 * لوق لصيف بضعب امعدف لف ع
 نايم غالب امو داعم مول نه * 00 افوذم دانا سد اه

 ناندع ةنج زوفب اريشب ماق وا * ميد م1 امان ماق 7

 نال كمن رشا اروئمو قاوعأل + انقذ نكس مخل ار

 نايصعو ىالخلاا ىلا هاعد لهجلاو * تح“ ندم اضف قى باخ ل3

 ناد>وو هيلا ثم جال لك نم * هادن دنع هوتا سانا زاف ذم

 ناعا قباس ناكو ايدي قدصلاب + معش لوا هلا قتع مجشلاف

 ناعع دجارهصو باوص قوراف * ىدع لسن ريخو مام# ركذاو
 نارا رجافت اذا رك ادهتموا + رك فقوم مون ىف "ىلع لثم نم
 ناريح معيهانلا ىلا اهاتسب ىدهت * ءامس موحن مهذ اعيج يمحلاو

 00| دا لل ماسح ئزتي + عامع تؤزرلل دل“ ماما لكن م
 ناصرخو ىويسلا نىضديدالج + جاسم عقن نوحي قفا يطا نا

 ناطيش جوها لكل لايت لصن نم * باهش لك مجرب ىنعم لازام

 نايثكو داهولا اهب ىنارت ريسلا ىف + بز“ باكصزرا هل ىن ريخا

 ناح اذا بورغلا فو قورمثلكىف + قون بئاجت ادح قوشم تح نم
 00| 0 ادواود ام واصدق« ةالف لك كسلا ىرش كءاج دق

 ناريم بصني مويو باسح موي ىف * رحيب بونذلا نم اميرغ 3
 نارفغب هلالا ىدل اعيفُش كوجرا + ىجسا كتيتا دقو ىلون رم

 00 ات لل عاوططس عا
 لالاو
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 نافوط عمادملا ن هم هاظا بش دق * مارغ دقو مارمض ىداؤُس ىذا

 نارين ةوذج بيهل هايج تكذا * ماوه نوذجلا نم عوددل باف
 ناطق ىداؤف ىفو ىىولض مث“ ىف * ببرع ركحذ ىلع رركو قربا

 ناب دق ىنذج مونو ريسك بلعلاو * ىريصر صان تمدعمهاؤن موي نم
 نامعت و قيقعلا ىلع ماتم دعب نم + اديرتشع ورا نع اد فايبر

 نايف ىمدنا ضورو جر شيعلاو * تاوم بدا اك ىتامز ناححذا
 ناعيرب بيشملا نم ىراذع نيشاه * ضصغ ةراضنلانم ىبابش ناهز

 ناطاسب هيلع ىضق ىفالخ مار نأ * ضام ريك فيسوىالغرهدلاو

 ناصمنل نيسن الو فسخ نوءترااه * ع عقاربلا نم ارودب تمش مك

 ناتسس سيم ادغام اذا نصغلاك * ةانق دقن تطخ ةاتف لكح نم

 نا رح 0 فويس ضي أه * نونه ماهس تمر نوف قارن

 ناهذا بلستو ىظا ىذت ةرظنلاف * اظامحل تبأر اذا اظاملا كلما
 نامرح دعاس فكي قانع فل ذأ # قامز ءولتسإو اع قامر مويلاو

 ناكس هئمدنرمص دق ىناغم علا + قناححشو افسأت ىنلان تيدا
 ناهلو عطاقتلا نم ىلعف 0 علس نكاس ثيدح ىل دعا دعس ان

 ناندع دس حدمل قوشم عملاق * ىتعم دوا حده فئشو هللا
 نأ وا.نادملا يدل ىرسك لداعلل + انامعو هلجآل الالخ

 ناهرب يذوا ناكو اعيطم قش دق * اعيعس ٍباجا دقو اعيرسس ردبلا و
 ناعذاب هيلا تنا اهاعد تقو نم * اعوط ةطيسلا هل تقش ةحودلا و
 نادزت ةحالملا هب بيل او * نينح طرف هاحم* افارف عذجلاو

 ناويك ل'زنم زاج وء امم زاتجا و * ءاتس كاعسلا امس امام لح دق

 نحر ةرضح لحو دتل ليربج * هلع فلم دقواضبا ةردسلاو
 ناجلاو مدآ لسن ناك املكالول + ىبيب> تنا لاؤو هيلا هاندا

 ناقرفو روبزلا الو اين جولاب + ىتأت كناللا تناك ال كالول
 9 وكأب نأضاامبهشلا عم معلا و * ماظن دوجوال ناك امل كالول

 كي
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 ذوهش فشك ام * رغلا هتاك و * رهطلا هلا ىلع و * مدقالا سدقالا

 نيمآ * كاملا هبر حجسو * كلفلا ىف مح أجسام لب نا غلا ةطقن * نيقلا

 ةيفا ةلسلسلا رحب نم'تمللذ ىودنلا يدملا اذه ماا دعب تكو * يآ
 ىه اهو :ديصق اجو هءلعدللا ىلبص اضيا

 نامزا كلذ نيود تدصو لاح ما * ناك م دوهعلا ىلع دورز ىط ل اه

 ٌناَح اهو توهعلا ىلع م همنصلاف * الالم داعيلا ىلع ىدباو دص نا

 ْن امل كم حابب دوربافشر له * دوعءس لاله انو دورز ىط ىأ

 '”00010] ةراوملا ىذلا هيلع مام < * قير قئار له ليلغ ىلقلا ىق

 ناجرم كرت لفقو لال قودنص * فطاو# افدلا نم اذه كرفت له
 00| اذا لذل ءاالخ تنسا + ءانض ترهب دقو ء انس تقفذم
 00 الكر رم اهي تجر نا * امل كعبر ره ابيع تركحرا

 000000 نلدلف نوح هدعسا +_حابص ةمادملا نم بحمل نعاذ
 نان رم بجاوملا اهلماهس كلت ما * ضام كنيع نفح ماسح كاذ له

 اراد ناوشأ فكي هاتف كاذ ما +. ضاير طسو سيع بيضق دقلا و
 ناردغك ضيفت تدغع ومد طرف ند * احن نسح دوهش ىقويع تمرحاأ

 نا رهس قيع ند ىداقرل ددراف + ىدايق تكلم دق و ىداّوو نهتسا

 3 ا ملا افح الالح ناك له + الالد تبضغ دقو , الالم تضرعا

 نار فندم دوءع؛فيط؛تدجول * 2 0

 ناريغ لصاواا نم بيقر اظيغ * ,ببيح فيط دوإ بيثكل اهاو
 الكا ىلا ىا الاخ“ قلا 1:+ دورز لمر ىلظل دودض موي نم
 نا رحا ةءهذ مث فلي ملو ا قاس كيش نم اورعلاو 72

 ناعشاو لودعلا نم ىناكح خويلاو * فيط 0 تيكاذف

 قاما بتاعسلا هل .ماسح !لثموا *  دانز. طعشك افه.ءاقبرب نينا ىل
 نايلاو عا لئب 5 مات سبا + علسو روغأ | ىلع اريح حال ذم

 ىذا
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 ايضار ناكذا ىّضرملا ىكب ّوتا *"اًكْولاو لضتلاو قدصلا و 0

 ايينان فيلا: نيدلا راتملادغ' « ىئدلاوسالا وو قوراملا 00
 انزاغ رابع ىذلا شيجلا نهج دقو * هليضف نينتال ناممع مهلاث و
 ايخاوم ول ىداهلال ناك نمو #* مثاه سراف دعلا ىف موءبارو

 ايلاعا امارك ايدك مب مركحاف + مهلك لئاضفلا لها مهيكانو

 ايلاوم اب ايص مهيف نكحو *مهقوق> ظفحاو تيبلالهاسنن الو
 ايجار تنك ام فاعضا لئت اداره * مهب م ركحا هللا نم جرو

 ايلاهمو جورب اديء مهل اقيقر + اوضر اذان وكانا ىل ندو ىدوب
 ايلاق تاب مو] ع ىفريخ الو * مهدبعب هوعد نم الأ ”اكرتك 6

 ايدانملا هيف سانلا بي مويل * اعفاش كوجرا هللا قاخ ريخ ايف

 ايصاوتلا تفشي اهافوخ لّوهلا نم * هب خيرت ريزطقا سوق

 اء دامت الا ىفلا ىف تبا سفن و * ةدابز ىصاعلا ىف موي لكح ىلف
 اي الو "ىلعال وحنا ىا* ةعابمش ناكر اي

 ايفاو هللا نم الضف هب ىطعاس + ( ووك فلعل ّق 2ك

 ايلاج نءرلل ءاج باتكح رو + لس رع زريخ اهنا كلغ لقاو
 ايناهلا مانخلاو اهدع ءاشاك * هدرعا تح ندلا فاضن َسانَو

 اياوقارج دنهلا نضب نيديعم + هيحص وا ىتلا لآ 0

 ايلاح ناكام كرشلل اولطع امو + معئيدلطاوع اولح امر هدلاىدم

 4-5 دمحلا هلاو مت 1

 دودءوم لك لضفا حيدم نم * دوجولا ناسل هب قطذ ام رخآ اذه

 دوجولا نيب * مثتكملا سسلا * دوهشلا ماعلا بحاص * دومحلا دمت
 ريغلا ةدحولا نطاب * ملاعلا داما نمدوصقملا * مدا نيع * مدعلا و

 * هيدحالا تاذلا ىل# * هددعتملا راوطالا ىف ةريكلا رهاظ * هددت

 ماسقملا نم * ميسو هيلع هللا ىلص * ةيدحاولا تافصلا و ء اع*الا نيعت
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 ايلاوعلا بابعلاو ىلاعملا باحر * ةييط ملاعم تناب اذا ىثغتس

 0000 اهكلاو اوأ لح نع + ةسفر ناووملا قوف تعم ادابق
 ايقار لقوت امل هل ازاجم * ةقيقح قابطلا عيسلا تناك نع

 ايناف دئرال باتاا ديق زاج ولو * افقاو محا ليريج ذا زاج نمي

 امغاط ناك الو الك سصن هل * عزب ملو كك نجا ردنا نع

 ايه أك دو>ولا نايعا سديأف * هيلق نيع نع راتسالا تطيم نم

 ايعاو ىسلا نع ثحاو اك دلل + مروجدزاد ذا: نامزالا ةعرداع نع

 ايجاد لهلا 7 اعظم هب ىل>و * هثعب مانالا 1 نع

 انواه نيراطش ماوقالا ند ىارع * 5 حال اعواد قفالا رد قس 0

 اراك راس نإح ليلق رع + اهالي رثكلا :شجلا دوز نع

 ايماط ء امل ناك ند هب ىوراف + دك سقط نم كاملا بدع ضاق 8

 ايفاش معلا لهجلا ءاد ماكسال * ىلا نم لضفاو ىداهلا د

 انواح ةغالياا بيلاسال ادغ * ىذلا هردملاو قيطنملا قلفملا وه

 ا هان 5 را رشو ري 3 هظعو لاح ىف عاعمالا قرط اذا

 ابناغا تايد م ناسك الاو * عجاوس قروا 0 اجه تيرط

 ايقاوقتلا قاعي اماظن عاف * هقطن لاح ىف ردلا رين ىدباو

 اباذت ىدب مصخلاو يهرع ىلع * دهدم لك ىف ماوقالا عرق مو
 ايماعتلا ا ٌٌّص اودبا قا كل »* اوعد اذا مهار ا موعراق و

 اراوض نازي مل دوسا دويص * اودغ ذامهقلا تعا تح مو مكف

 انكاذملا تاتفاصلا اهيلع اوقاسل * اوغب ولف اضرا عمالا راثم زم اوحد

 اناث ءاعسلا و اهب ضرالا انا + تدغ دق لاق ذارغلا اهيف راح دقل

 الوات ةرحلا قوف ادغ ءالع * مهل نمو لوسزا نامكأ كئلوا

 مهلواق
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 ايراوس تع حاوراكحح قرو * د وع كرد نع مسا هنئم قد دقل

 ايفايغلا ىرشن ماشلا قشمد ضرال * ىوللا قربا نم فيطلا ما "هليلو
 اداوه هاريس ىف ايهش فلي ملو * مظم قفالاو ديبلا باج فيكىرت

 انيق رملا هنع ددب اي 0 تا * هريس مالعا ليللا ف تسمط دقو

 ايماسق رطلا قفالا بهش ناصر. * ادغىنلامالطلا ضر قل
 ايعاس ماد ام تاريشلا لازالو * هيعس باخال بصلا اكلك

 6 0 نيا رارفادع ملو * اداب نيعلا ىدل مةس اذ فلي إف

 ايفاخ مقسل | نم ىبسما نم عيل * ىوجنءبصلا ةنا الوا ناك امو

 يداي حدسقلاب ديلا طدس 2 ا” * رجاح ىانكاب انهو افه قرب و
 ايراع صيتتلا دعب ادغ نأ ىلإ * انسلاب ليللا هاج ىرف قلأت

 اناث باسنا و لس دمنا .ىفيسك + قت و, ناججتلا قا

 ايلاص متاولل مارغ بيهل * ىرس ذم علاضالاب ىذا و ياهف

 ايساؤو دص ىذلا تاينث قورب * ىبدلا ىف مدنال قركحذو

 د ايسان نسل ناينالا 0 دعف * هدوهع ىر ذل ىمانلاب تيكامو

 ايهاس ناريح قفالا ىف اهسلا يجن 0 ىرسلا ف بئاكزا ١ انعا ليو
 ايفاط لآلا نم ارب اهضوخ * ةراثو اروط ءادببلا اهب بوحت

 انراوج 0 .ىذالا هل ىفو * ارطسا نهارت اديبلا نوعص يف

 ايناو> ايسق ارعض تهشا دقو * مهسا لثم اهرا ركا ىلع انأكص

 انواط 'نامط ناحرسسلا اهب تدب * اهنعطق باضه عم تبخ 6

 ايجاون تارساب ىدبا مياوص * اهليجت تاركلاك ىفايفلا بضهف

20 

 اداح قوشلا ةدش:نم اهل قلنو *انأدريسلاؤ قوسلا 0
 ايكصاوش ايلا قانعا.تاامو * انولاوريسلانم ماظل

 ايماود تداعو تلك اهذافخاو + اهدخب راج نيعلا عمدو تلاقو

 لاوخ ارافق متيج ذا نوديرت * ىذلا امو ريسللا نومأت نم ىلا

 اقان'ناك ام رايستلا تردد * ىذأ ىتتخت الو ىريش ايلا



 #« دج و“
 الما مج ىف ماوقالا ىلع ديهش + هنأ ةمايعلا ىف الضذف هيفكخحي و

 ال'زنملا باستكلا ىلها نم ريخابو * لسرع ريخ اب هللا لوسر كيلا
 الصفملا ديرفلا ىكد ادغ مظنب * هباكر ودحا رعشلا ىور تثئح
 115 01 ىذلا نسما نم الاثم * قركفل ئديت مطنلا تدر ,ا اه اذا

 ةينيعا+ نا جاتحااف اعيرس * هظؤل كأذ 5 مظنلا ىنعم قبسيف

 ا دك ىذلا رولاو نسا انضهل * ىلا كتاذ اطعم 35 ىذلا كنا

 9 ءةوتسل هلاقعا ل د 1 1 داعملا ََق اعيفش ىل نأ 4

 "00000 | 5 ةرجر ىذلا تناو.* .ثداح نغ اذا يبن ئذلا تناف
 الّوقم رسلا نف ان اف ىلع + هلضفن دوجولا ع ىذلا لصو

 الث نم و مها ده وفعب نم هام ورع دياب ىنلا لا ىلع و

 .الفنرعلا اهارس ىف اهابص ىدهاو + ةدبط ملاعم كرا ا[سو

 + دا سل 0

 ايلآاتو ىداّوف ىقشت“ ةفطع الأ * ايلا مقسلاب بلقلا نيكران يأ
 ف ناريح ناعلا عم تيل * فندم ناهلوا كح ةجرالأ

 امثاغ نحلل ن ناحح 0 او #3 انموسح بهل مقسلا ىدال مدا

 كي ءامسلا ىف ىق بهش داتوان # ةطونم ىدج بادها 1 ءلاذل

 ايداعا انو دق مكناكح * ىبالا نم برض لك انيلع مج

 واذ مةسلاب راض امسج قراق و * هرفتسم نع ناب بلقب مثلحر
 ايوان تأ ىوهلا ىضعس اك ىعمجو * 00 0 لع

5 6 5 . 7 

 د ايقالت ال نا لا لك نانظي * امهادم 8 انا د 3

 الا ام هشاا 1 0 لاف لاح دق امر 06
 دع



 ككدنشششش

 يك
 الصوم اليح نيبلا انم عطدو مام رهدلا انه قرفف

 الحم :ةلهالا لاشاكح اانح + مهزهت اءانلا كح ثعثب تفلح

 القعمو انما هللا دفقول تد_عا * ةيش ريخ نوب ىرسلا اوذغا

 المّؤؤم تاما 5 مل اذا * ايحاص معلا مهرعلا نذمال

 داهجورت تح ا 4-0 ىراو * ىحذلاو لئاصالاب اناطملا ىضنا

 ل 87 1 1 ماع قال ثوءبملا مساقلا ابا
 الضفاو اعج هللا لسر -- #3 ضظ0َن ع ند و ىلا 0

 الوطت الوق لمقلا هز>2.قيسو * الضفت 9 لءق ىدنلا 2

 الودج مراكملا ضور ىف قفدن * اهنا دوج دوجلا, ةحار هل

 اليمانزولاىف لقعلا داعو تثاطل * هلغع ضرالا نزاو ول ىهنلا عجر

 ىلي اهداتعا الو اموب تردعت لل 7 هديقو تح انض داكلا ناول م رعد

 ال'لزو هزم ناكرالا توصعصل *  ليديل ىددت ول كبدش نماجالل

 اللظم ىنبت ءايرمحلا اهب تلظو * اهجدوا مثللاب سعشلارح ىضمراو

 الط_ةركلا فقوم ن 0 ام * اغولا ف كءباسلا هالظا كانه
 لجف ,ديلا ا معلا وه * اطسلاىف ثيالاوه انورب تيغلاوه

 اليلأ لهللا نم اليل, هن .ىلجو + ىع نما .قئالشبا هللا ذقن

 العشم 0 دقتحر> هب * مهيمن خانا موق نم أفطاو

 أش نةداصي ناصغاك نكف *  اصيققشت بولعلا نيب مه فلاو

 الوأتت نا لقعلا كرد دنغ تبا + اهمك> :ءاشن اه تأ 8



 يد
 اوعش ةراغ هلادعا ىلع نش و * اطسوا لاصاذا ىشدم نم ريخ (يف

 ىودجلابو فك د وجلاب هل تو * ىدنلاب ضاف اذا جرب نم ريخابو
 اريل ةلائىضاخلا "رانا ىذا * ةلهج ليل فشعلانئرش مغ

 اوفعلاهب اثوغشرعلاىذنفنوهورب * أحلم تاءاوغلا لها انا تناف
 اونق ترمس ذا اهرمىف تكرخ اهو * ابصلا تبد ام هللا كيلع لصو

 ىوضر ىلع تفانا مالحاو مولع * مهل نمو ماركل ىلا ل الا ىلع ىنثو

 أوفق مهران ل وقعت مه 0 ىتمهنمو اعج باعك الا ىلع كاذك

 اوحت هولا نم قوشلا جاها ماج + ةنأن عارم ىلع ىنغ ام رهدلا ىدم

 مد فلا ماللا ةفاق اخجم

 | ان املا 11 < دا دق ئذلا يل ا3 :زع:نكارلا التف

 الحما سنالا نه ضور هل ىوريل * هك توكل لع 0 ادوحو

 التما دق عومد نم 'رثك قافناب * هعح عبرا ايضقت نا الخ الو
 المهم ناك ىذلا عمدلا انرخ الو + ىزللا ىلع نوفملا بيب آش ابصو

 000 الإ لاط لع + هزاكسب بع نمار كس اربغ
 0 11 يذلا دلع نودتا* اهنم لاله نغ ننعم ةبكرا-قو
 ىلطااو ماهلا اهدعع اقاقر اضب و * مهلويب لوح نافرالا/ قدتعلا رو

 ىل هب تئايملا ظاحلاب ىنعم + اسهااو باعلا مرغم اهذع نودود

 الدشم اهب ىنباال ريثلا نع * عنم ناكصم ىبق ىج ىف اسهل
 0 نانا سعتلااهنم دهشاو * احتاش ديجا ىظلا اهنم دهاشا
 الئرت رن رد نع ةمهجنالو + انس ةقرشمو أدق ةفهفهم

 السرا وه نا بصلا داؤف يصب #7 رطان مهس اهبده ن -:م ةهشئازو

 الص:هبرضلل زهزم تضننا اماذا * اهذوذج دوس دنهلا قوش دعب
 الءذ . "هت طخلا حامر كيعل * ىنننا اذا بيضقلاك دقن هليدعو

 الغغ نك دق خيا نويعانعو * ةئينه هايح ارهد اهب انعطق

 قرفذ
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16 * 
 ىؤرج ؤا' ةماز ئاركذ نمرثكأ و * رو ىولعب نك اذ لجأ |

 ىولعالو تقو لك ىف شزالو * ةمارو ىوزمل ركذا مل هالولو

 د ىوسد ختي ل ةزعو ىوسلا “1 لدا + حاعاو علس لها الول تنكاهو

 ١ واح اودعب دقو ىثيع اف ترهو * ةديذل ةايح ارهد مهب ائضق

 ىوكشلا ىرسلا دم نمىدب<بغاول* قراش رذ املاح مهيلا ىضناس

 ىوطت اهءرذاب ىراسلا ىلعتلاطو * ةمش ديبلا ىف ريسلل ترشد اذا

 ىوقالا بسلا اهد ىنلب هورع ىلإ 0 ”ةل صو يشم نه اصالق مل

 ىوصقلا ةياغلا ىلا ندالالر يملا نع # قر دقو نكات نم اند نم ىلا

 او> هجوز الو دجوي مل مدآو * امقحم ارون دوجوملا دنت

 اوشعلاك طب لبق نم ىرولا ناك و * ىدهلاب سانلل ثوعبملا مسالا ىبأ ٍ
 اوضالاهروث نم ْنا وكألا ىلعتحالو 7 هلع روت نم ليهملا مالط لح

 ىوهتلاو ولعلاو فورعملا و احلا ن ه»* هير باقلا نع ْقْد امم ءاحو

 ىوأملا ةنح ىف ناوضصرب و اه * هاي نمفندو كرولا مهرذحو

 ىو هيا ىذلا لج ىلع اذ نمو * ءهمايق قح هللا سمحأد ماقو

 ىوحلا و سلا ماع نم ىندبامل * قد_سصم زيزع ناره

 ىوعدلل قدصي ناهريب ئي * اهتوبث موري ىوعد ىذ لكاهو
 ىورب ا تيدملا ور املو لاقف * ةياه لهدج عاونا مهنع قل

 يرد اركخالو ةريطالو + ىرت ةماهالو ىشي رفصالف
 اوأث بلاط اهل خلي مو ىن + اهاثمتّؤن ملءاللا تار ١

 ىور, هدرو ىلا باضلا هب أريع * هذك ضيف نماع انا ليس

 ىولبلا مهتضم نيح ليلق رعي * مهعوج لاحىموقلاع فتكا اه:هو
 اوهس اولفغي ملو ارح“ اولهذ ملو * رظن موقلاو ردبلا قانا اههو

 ىورت لز“ مل ةعقو ىف هلوعمب * هيرضلاح ىفضرالا ء وزنا اهنمو
 ىوغا دق سالباو مج ف انايع * اهئيع موقلا دهاش تادمكو

4 



 4 د
 هاوفارهدلا لوط لوقلا فرحاب * تقطن الك ىهلا كيلع ىلص *

 هافك لذبلا مج“ قرخ لك نم * ةبطاَو تببلا لها رهطلا ىلع اذك *

 * ءامعلت دو دفول نيع دفرو * اهكردم :رع اهو اعىرعبو ىرشب *

 * اكلت ثيللا لثم عورا لك نم * مهءججا يوعلا :عارغلا ىلع اذك *

 هأرفط فايسالاو دبللاك عر :دلاو * اة 0 #*

 د

« 

 د

 هابر حاف 8 قومك سا 0 قهر ”اهانر 0 رطعاه 2# +

 تح - واول || . م 2

 ىوقا مهدعب زم نيبلا "بع لج ىلع+ىوةادق عبرا 2 0 نادعب نمأ

 ىولا دق باعلاو ريصلابىوالا ىطو * ىوالا ىلعاريص بصلا قيطي فيكو

 اوًضد هب داؤفلا ئضم ىنرداغو * رجاحو قيقءلا نيب ىل ضرعت
 اوطخلا عرسي ارفان تع ضرعاف + هسنال ادصق هنم اولد تمرو
 اوهز ىنعطاقو اانض ىبدعواو #4 هن انآ و ئنع ههجو 0

 ىولت تدعوزا فيخلاء ايظدوعو * لز' ملو لارا نيد ىلطامو

 ىوثم هل تلعج ىعالضا متس ىو + ةباعر بولآلا بح هل تلعج
 ىرخأ ةطر نمناوشن اثنا مضه:* :فهغهم .نياقملا "لسع نغا

 ىوشن اًهركس نم ظاذالا اورظنت ملأ + ايدلا ةرجت ىثم م

 اوك ةعاس اهل ىئلن نحت © تزرادكو 5 داه] تبيح

 اونص هل ىعدن 1 اهلا ردن 0 + هدي مل" لعتلا 0 دوت

 ىوذ عاد هر 2 هعشأع و * هراضن نامازلا 0 ىلع كبري

 ىوأب قشاع اكش نا الالم دلك و < نعم فطع اناث :الالد
 ىواس قشاع دحي ملاموي 7 ا ا
 اوفصلا ههنر نم بصلا 2 الهف #3 هر“ رع ند 0 قافس

 ١ اوضع الو اداؤ تبا امو ىجلو * ىبد ترماخ دق بلا رمح س حا
 *اورغ الف انوص ءادعالا ىَش ندو #2 دساأعع و ساو لك رق عناصأ

0 
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 هانعم قاف دق "مدلا نعم باحر * ام تسنك ول قئيع بادها ناو *

 هانشم فنشتلا ةطيسلا ناز * :نهلكا ءاسطملا ديس دم +

 هاندح و 1 دوجولا مع *دقو مان الا لك ىلبع انسح قاف نه *

 هادا ىلهذللا مالا لبق ناكو * هداوم نآ امل نوكلا قرشا نه *
 هارعثي سانلا مي تدب ى> * هب رورسلا ريشابت هيلع تحال +
 هدا و هايحا رولا اد لك * رطاذ حورلا ديكو اه ن ناكو 2# !

 ها عسم فرعي ىلو ب وهذا لبق *ىررسيلو ازونكمروتلااذ ناك و #

 هاذا قطان نم قلخلا دنع ى * هئاان: نوكلا روهظ دارا ام *
 هللا رد_ةدقام قفو ىلع انوك * تاشثتنارؤتلا كاذ هيل نا

 هأ رغم كانذذ ال و ءابح تلاس * هرهو>ىورماىفليذ ىذا وهو * .':

 هادم: هللا لوسز ىنعا هن * ادغدوجولاىف عرف ذو لصا لكف *

 هاناعر نم اعيج ءانبالااو 3 ةطاق كسر عدج ناك كازل +

 ءانلم ل و موف * هكرتا ظفللا و ؤطصملا ريخا دق *

 هاوحو دخو» مل دعب مدآو * أم اذ هللا دنع نا تح هاب *

 1 ع تتم هنود نم * اذك مانالا لكوا اًضنا حدو 5

 ءانور اهث هرابخا لمتب * اوةفشنموالع اناا *
 هانعرش اع :ع4' ىف دعل مل #* مزن الإ نوكي ىسوم نا وا *

 هانيعدا م ىوعب اللد تفاق'* يعل سوثلاح مح هذهف *

 ءاوهيو هانعياه لكح نم * هقلاخ ءاطعا نم مركاب مركأ *
 هاطخا كاردالا و لمعلا ريح و * هلواحت ايعا اهضعب بهاوم *

 هاعسم دج وا'بسن نم كلا * اهكرديبءرلا نسل آس
 هاخوت اه اوؤع 0 0 اخو + ةكسصاش ىهو ىلاعملا هبا نما 3

 هانؤر لمعلا ريطتست فئتوم ىف * دج نم تقام اذا ننس

 ءاركذ فكلا ضب ىلع تضف *«:هيضاع تركذا اذا يش |
 هاش بنذلاب ىذلا باذعلا فاح * نا رمدقملا وجرب نم مركأ تناف *
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 هال وا نا ر>الاو مقسلا نم رق * ديكىف ناحهأالا تجاه ام هالول

 ءارغا ىدعلا قرابلا كي ملوا * نك نميلقلا اذه رذحا ناك اه
 هاوثمباعلاىف ىذلا رغثقرب نع * ىور نيح هاكذا ام قربلا اذ هلل

 الا ند ىذاو ا دح ىور * نم قدصأ 1 ول 1 قر ا 3

 هاذعمو هأر مسمع عزاب و لط + هل كارالا لظ ىف ةرجو ىظ له

 هامازخ وا اروط دئرلا هب ىذغي * عيترم مسا ىوللاب هل لهو *

 4ع 3 ها_: عد ىج-اضاو 7 هولا مع ند يداؤو 0 0

 هاعرب تاب ىاق نأك ول تيل اب * القو ىضر ىلاح ىف دولا هل را

 هاصواو قشالا دساملا دعباو *هرقو ىضملا هلاولا ئطصا اله :

 ءايفل ىتاديع ترد ام مول نه * اهب ا ىنامقجا مونتلا فلأب :

3 
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3 
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7 

7 

0 

0 

7 
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 * ةاككم معسلا فياح لايخلا فيط 7 اهب 8 0 مولا هاشم دوا

 * ةأره فيطاالةموهو ىدتغا اذا + هب ماقمملا لاعفا فيطلا عب ول

 هايشأ لاكش الاف فيرطلا هداع نا 7 ني الو تدر سف ريغ هداعل

 هاتفا ناردهلاو نوما هاذا *دك اذ بلقلا قوفخ بصل اهاو
 لم بلهلاط سوبا مببحط رق 59 ني“ ىلع ىوطم لهعلا ةهلذع

 هاوكشإ تقر ذم حونلا ددوتم * ةءجاسناصغالا ىف قرولاهل تدر

 00000 اا داعو * اولزت امر ااييحا و اراد قس
 هاومأ تاقالا لع هكمم قارت #3 ليي قدولا باه نارملا نمراس

 هأايعس تذل رطو دص اعرق دا اخ عد م ند مهداج

 هارجت عمدلا قيفع دىسو الا * انل قيقعلاو نم قريلااضانااه

 هارسسمل ناهاوك تودغ الا + مذا نم به اهل تقثننا الو *
 هانانظف ىوبست ذا ةبيط بكرا * اقرط تدغ وا ىدخ ةض دوا 3

 ناو

0 

3 

3 

0 



 « دو
 نورقم بجاح ةادعلا ىبرت * اهنوفج+ ليش يشد رظاوثب
 نونكملا ؤاؤالا. .لثك ودبت + اهلظ قرقرت حلف يناس
 نوئسم اج سس عججا ىقلخلاو * هرول نم هناك هلالا قاخ

 نونظ موجر وا لمع كرد نع * هناذ ىف تنطبا قئاقح تلج
 نومأ صاقترا ىلع هازل ع + اه هالول ذل 0 هلالا ىلص

 نور ا يوم مهبانج عفرلا ءتبارو ىلعو

 نوكرز ةوادءلل بر> لك ىف * اعللاف سواشالا هتاعص ىلعو

0# 

 ءيغ قزم ردبلاك رساح وا
 اورهاظذ ذيج مالسالا الخ

 نوضوملا هحالد 0 ع

 نيرع نود جاه ثيلك ولعسي *
 نيكعلا رهاظو ساسالا تال *

 * هدواخ قولا ران جاف ىرمس 3

 * ةمطاك قرب الول هيبصي ناكاه *

 نوهلا دوبف ىف فسر دعب نم * هن حام نم وطلا دع ادغو

 نيم ءافو وأ 7 مهانعإ وعم و موق هلل

 نيكم ءاسشح ىف سسب لضف * هل نمو قينعلا شلا اهننال

 تديوع ديعع ق

 ندلا مايق ىف نا بححلا ىف + هلله لئاسض صف> ونا اذكو
 نوهمللا ةرسعلا ُساج 'ريه2# * هلضف نيبملا ناثع كازكحو

 الما دحولا مارمض بص نأعب

 هاليا هجولا اذه ناك الو ئث

 هاتف رع دعب ىلع لي

 د

 نيفص ىف نيفصلا اقتلا مون * اغولا ىف يئاحتلا وذ ىلع اذكو *

 نيرو نما نك لا عدا نجاه < 0 مالس ىزا مهيلعو *

 نوز 0 || داوف اشف + _ قداب لاعا نم قرب حالوا *

 3 م 7 ةنيكف فات 0

 00 تيب ىر 0 701 3 دارس ليللا 6 اقاشاَم راب اب *

 * ءاتلهح دق اناو دورز ند ما *ىرسئنتةرا ىلاعا نمله ردن مل 0

* 

 د

+ 
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 نو

 ايؤيم ىلا يك

 ىنيوغي هروز روز فيطلاو * ىب 0 لايحلاب ىاشتنا اذام

 ىتويع عومد نم قاغأ ن هللا * اراز ىجاسلا باج هنا يه

 نونم خيوطلا مول ىنم امل * ةيبابص قيفبال بصل اهاو

 رق تدرفنا اذا «نوكي اغلا *. ذكأ , ل'مهدبب ةطاسما موتا نم
 نيعلا روع ةيراح لكح نم * مهتفس ىراوجح تعض اه هلل

 ىيبصي اهذويع رم و ىمصي + اهذوذنج ل تاظءلاةكاستق
 نوصغ فيس قوف وزدنا 7 ىطا ا 3 هجول تروس

 ىنينحو ىلغ مم ادبا * اهورب اانث نع راّرفا تاذ

 نوجرزلا ةناوا ةايخلا ءآه * اهتبرا كارالا كش فشارعو

 نيذد لكح شاع فشرب اموي * ىوهلا ىلتق ىلع تنم اهنا ول

 نيكسملا ىلع تلي ىلا ىه و * ةداغ ةداع دوجلا ىنلب تاه

 قويد ءافولا موي تول نمم * ىصلخت نوكي ُىئشىف تركذ
 ىنيقي تينج امم هب ىظ + ىذلا الا صلخم ىل ام تبأرف
 قي عمعما و ضعبل خكاف * اهلك عججا نسملا ورنض ىواح
 0000 اك انج + ةذدهو تئاتن دقووس قلخ

 نيرسنلا 57 ضور ىلبع اره“ * ىرس اذا مسالاك ىضر قلخ

 نيل نم ىأر انمل هنم داز ول + رصدقم لكح دو ىو )ح
 : نينرعلا حاشب ءآمسلا لان * اندلا ةظحالم نع ىبا نع
 نوته راطوتلاب مهساك ىمهو * اهنان ريغلاب مي” ينك

 نوح لبلر رد لكاوكلا مهو 3 0-0 0

 نوما مث قدص 5 * ىعد نمو ديشرلا و قثالُخا ىداه

 نيك. ءالعلاب دمم راتب + اعملاؤلي ىنا اذالوصالاى از
 نونجلاكص عاتراو همادقا * ت>رحز ىمكلااذان انا تنن

 ثونسلا مراسصلا دمت ماهلا و * نكرم ىلاوعلل علاضالا ثيح
 نيبج مجص قؤذ ليلك وجات * ةرفو هتلع دق اين قلط

 را وذ
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 4س 42483173 ةيضتضتامل شيش

 3 ماتخ حيدملا كلم ند ءءلعو 4 ص وأ رحاش علطم قاراف -

»* 
 *« ماهس ءالعلا فو تامركملا ف * هل نمو ماركلا لسراا ديساب *
 * ماغي نحن امن اهل صوخ * ان تدخو اه كال ول ىذلا تنا'*

 0 ماهد ء امدلاب اسهلع قود #* اهريس ىف اهذافخا تليعا اأو #

 *« مايق باسحلا موي ىف قاخللاو * ىنقوا هبجنرا ىل نه ىل نك *
 * مايح لالا ءاملا ىلع مهو * اودتغاو قئالخلاقرعلا با دق *

 * مارع دايحللو دايتلا سرش * ىوهلا ىف ىغ داوج تضكر دقاف *

 د اوماما ثيحوهللا حرسستمسأو * مهولدب ةاونلا عم تيرش دقلو 9
 * ماجا مهاسرو ءايدن الل * ادب ايهم مكايش قتلا تناك +

 * ماج“ ةالصلا نم كيلع تنعش * ان ماك نفر هللأ كيا ىلص 3#

 « مالسو ةيحن زاجلا يكر * ىرسام4* ىرولا ىزا اب كيلعو *
 * مارك ءالملا ىف دودج مهلف + اوونا اذا نذلا: كتبا رت لتي ؟

 »ب * مالعالا كيد ممل هل[ دهام نذلا كتياحص ىلبعو

 مد نولا ةفاق الجمس

 * قوؤش ىطلا اومز ذا لاسا و * نوررجلا ىلقب قارفلا ثيع *

 * نك عولضلاب لحو 1 م #* 8 نم قعمد ب رشا تتعنك 0

 #* نود حجاه و ىذ املا درع 3 37 ىجما دم جاجا ىبر ش نمت ورش و 3

 * نوع ساح ا تكح اعمد تلسرا * مويطم در تدراو أورس امل *

 #*ْ نوكي بع ميرا َتتاَيَضاَع نم 0 اذا راجملا راك ىرذ 4

 * نيف_س همش ريسال ىجاضا نم * اوبكر ىىح سدعلا مامز اون *
 * نوهرملاك لالطالا ق مسا و * موءم اوراسْتيح ىلقو اوراس 5

 ىنوقج ليسوا ىجير ءاشفب * مهاايخ ملا اه ىتوقراف ذه * ىف
 نوؤخ لول هزه ةعاط ما + ييصغم ناي اوهس لهردا مل * 2
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 د
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 مالعالا اهئابض رون تدهو 3 اهواور ريا لو ةودنلا ثيح

 00١ م قللطا ضفتلاو * اهناكرآ ثا "ةلاسزلا تح
 ماع ميقعلا ليها نم لي * د ةيالولا ثيح

 ماكح >الا اهلوازنب تررق دق * لز' عئارمشلاب كثالملا ثيح

 ماركحالا و لالجالا و نءلاو * انراقت لايكلا و ىلاعملا تبخل

 مادخ ىرولا ذاع نا لجج 3 ا نمو نيمالا تدح

 مالط نهرو عداسب ىلحت #4 اهراونا ايض نم ةعضالا يح

 ماسح لا ك6 مسه ىنأي * لثم ليانعلا و لثايعلا تتيح

 مانو دارطلا مول فكن 5 * تفهراىضاوملاو ىلاوعلا تنحت

 ما ظنو قئور اهياع ودِح 37 العلا وةحاصفلا وةح الملاثيح

 مالحالا هب تعجر نإ تءجج * ىهنلاوةحاجرلاو ة>امسلاث يح

 ماهفالا هك رد ٠ نع ترصق ذق * اهو لدع هرذ ملاع ذا

 ماكرطتلا“و أ مهربأت نايس * هلضو قطنم ء 0

 0 ا ادنا هانا 7 2-0 حاصفلا برعلا زغا نم

 مالظءا ىرولا كا هلو قف ةداهم هيلع ودع لزب مل 0

 ماالا تناكص مهيلع هلو * هزعل كولملا ديصلا تلذ نم
 ماكشسالا كل نا دع هه اتسم نكرتتملا تاطع ن

 دادللا ا كقلا ناعلا " كلط' + قنلا ّرهغلا قا

 ماوا هم الا علا نم 7 4 فورا م ةيقك َنَم ضاف نم

 ماع م | رش ضيشاأ + هناَدنع عج لاق َى ةدح داح نم

 | 0 ءءه 0 00 7 هداؤف دافي 9 0 م
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 مالك ةاعدلا كيئاه نيب نم 7# ادب ايهم ةهافس ميلحلا ورعب #

 ماغل نهلوح مكاكشلا اهنم * اغضاوم دارا اه تدهع مكلو #*

 ماعن.و فصاوع ناهرلا موو * اهوأش كرد. سنل.نفاوص ارغ *
 ماج الاو تاناغلا اهحامرا 0 اساوع ثويللاكسراوف تاي ف

 ماضل ثتيح راخذا نيم ركملا 1 مو عيذرا مشاه 0 نم *

 مايخ نيبراضلل تضوف نا * لباودن مهمايخ نيعادلا * .

3# 

3# 

03 

03 

0 

0 
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 د مالحا منأكو اعذ اكف * اهلها و نوئسلا كلت تضقنا من قب*

 ماقع بو_طكلا ءاد هامرو * مهيح ىف ىدهءم ىوقا مويلا و *

 ماشلا زاجللا نم نبا تاهيه * قلج ىف لازم هنع تضوع * '
 ماع نهاح ىسنارودبو + امداو :اهك تسفان آو و 4|

 ماس همامكحا ىف رهزلاو * ادباوم نوصفلا اهيف ىقورتو *
 ماشيو رخثاو ىلا نهشا + هدنرو نيتكزاةءداوف

 مارمض عولضلاب دقواو الا * قراب .علس ءاقأت نه حال اه

 ماج ماججلا نم” ىلع تماس * ةسطوزاخجلابكرا قولا

 مارغ قيةعلا ىتس ىنكاسيو * هلها و ريوغلاب ىبلاتل ادبا *

 اومان اناندلا و لئاذرلا نع و * العلا ندج اوظعبا نم تنك ال *

 ماجر و ىصح اهءس*؟ ىمرت * اصئالق قافرلا و اهرثا مل نا

 مامز ناومفالاك هذكحص ىف * ىوتلا اذاء اسملااهيداح عورب و

 ماكسنألا و ناعيتلا اهريس ىف * تفجوا ىه اذااهعرذاب ىوطت *

 مايه دورولل سمجخ دعب نم * اهب ادغو ىربلا اهنم ىرمسلا لح
 * مائع و براغ اهنم بج نأ * تند امم الحم 'هلهالا جى 0

 مالظ نجا وا ميص حال نا * انريس ىف ىدضلاب لئاصالا لصن *

 مادخو ىريلا بذج اهرضيو * ةدودشم اهلاحر لازت نااه *

 مازحو لحرا .اهنع لح + ةدياط لزانم اان 3.
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 4م
 * ليالاو ىفارطالاو نيعلا نهىطءب * اب لاوالاموب فيلا لد ادق *

 * لشولاكح هيدبت اخ ءايلا نم“ *تقرعهاطعا نويكملاىرتامأ *
 * ليذلاانعااقرزنم روزين رعلا و * ةسباع لاطبالا و مس ديالا وذ *

 * لسالا و طخلا حامر نم ةباغ ىف * هليشا باححالا و ثيللا هنأك *

 * لجلا ف سم اكدهجو ىلجتا الا + ىمضحاحملا عقننم ليالا را اه *
 * للجلاثداحلا عقدا لاوس صخش + ادؤداعملاىف ىلاه لسرلا ديساب *

 * لجو اذو فوخاذعجصيو ىبع * أطخىذ بنذلاقيرغدبءلفشاف *

 * لصالاو راحع+الا فق رولا متاج- + تحدصام ُشسرعلاهلاكيلع لص *

 * لوهاكمو ل اعط ند فراعملا ل اها »* 068 ندوبيع نمرهطلا ك لاو *

 * لوذلا لع ايننو مهيقاتنه تحكا * نمو راغقلا مو. ىف زغلا كيدصو *

 ىلغلا ةراملاكا ا هذاطعا * تيهدزافمالسالا ةضياوح موق *

 © لثاا قم اب رسضا ادعو 30 * ترص ر 98 1 مر كا ا

 م7 ميلا اكل 6_0

 00001 لل ااا ا ل 1 ل ل ف - -

 ده ماهذ و ةمرح مهيدل قاب *# 55 قينعلا 0 هريخ ل اج

 #3 ماوعالا تلاطو دويعولا كلت 23 اوفلخاو دوهعلا ل اود ا وعيض مأ *

 27 مف بوطآللا ثادحاو 0 لفاغ 2 رهو امر مروج #

 هَ مالغ نامزلا و ىصمب يكطاو * هصع ديقالاو رضخا سشسعلاو 3#

 3 ماوللا هب ديت ااه تيصعو * ما 1 لك ةقلعا لق ذا

 #2 ماعم نينلع نجلا لفرز تسل و 3 بعالم نينا 5 نأ 1 2

 مارالا 001 تاساهلاو 7 0 ترابزاكح بئايزا تبيح 3

 ماوق ماهتسملا بلتل فطءب * تشم نا ايحلا نصضأو لك نه *

 # ممالطا مقل دعب اهب ادبل * اهرون رظن لمعت لا ناو 00 5

 * ماهم بوأأإ ايعواجهل دور * ةبومعر ه_صب ككل دولا *

 000 دكهتنلا بلش تفتر* .تنو اذا :نوءلا ءالك ءالجن +

 ورع

3 

27 



 * 50 و“
 ِء 3 00 : ش
 لرولاو لاسرلاو قانرا وة كضلاك + ةرفان سح ولا ب ورسض ه.5تدهاأش * ش

 للا هودؤىدهلاقيرطتلض * اتلطهوج ىف اطةلاريط راس ول * |

 للةلاىرذ ىف اروطوروغب اروط * ةرجاه لك ىناهب ىبراتلز اه * '
 ]يه ريشساا ميلا نم مبدع 7 ىبداح 7 اهديح تول 3 7

 لجرلا هرعش ابد تباشلبللاو * تافغدق ملأ نويعو ىرسيلا اذ *
 لسرلا ىفرششا نغم جانت نح * يرق ىف' انا ىبطفال تليف ©
 لجرلا نع خوتمم ٌكرهط ناب * انه لعاو انوع ىرف كل 3

 لمالاب ءاقكم ترذظ ىذلا وهف * ايبس هيرقنم لم نم ىذلا كاذ *

 لخدلا متاير الوش حرص 1 برع نم ءاهطبا دنس نق

 ليذاب دعسلا سيلو موق سوفت * هتباف نود تنافن اجوا لحو *
 علا ىف لومألا هتاف بلاادو * لما ند هوجرب اه لان دعاق يك *
 لبجلا ىلا رظنا لاف هآرب ناب * هيءاداخ هللا ملك ىسوم كاذ اه *

 لعملاو باقلا نيو 1 0 2# هن رقثو هاندأ دعا بحاصو *

 لععىف وهواهنم لمءلاوذ دوعل * اهكردم نع امواع هيلا حوا 3

 لاح ىىثولا عيد ب ترط#+# 3 اهم ر ربع اهالتحا ف اًمئارق *

 لصولاو هنر لارا ىدح#و هذ م 3 كلملا بسدانو »+

 ىل ريعع اكد كنالملا قوذ * هيصتم ءالداى فلا اىرت اللب *

 ع

3 

2«ْ 

 * لصا ملوىققاذتقزيحالت جول * لئريج لاقذا ان ليلدلا مق *

 للعلا "هلع موف وذو هرول ند 3 7 11 كده نام ي.ءالا لضفتال فيو 7

 لئسم ا لله 0 هلل »4 تونك ملم سشيلاب رسب الا هلل 7

 لمت ا ا 0 ضال ل يرحل انا * *
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 »* لجولاب س د بلعت راغتلا 0 0 َْق وهو 5 ا فيطب ا

 * لبدال هيدهي نم جات>ا اموريخ * ىلع ءاج و اباسلج ليللا ليرست
 +. ليع ٠ ند نوش اولا روز اع انع * تاغش دوو 7 2 ريل أ

 <” ىلصت لو 7 تر كاهرع تدعبأ 2 نيح مهسلا د هدول لَو

 لطي مل و ثيل ل لاخلا َق 55 و 7 -ط[سصلل ءاحرا نم ماشلاب ملا

 لالا نم اروهثم فيسلا هنأك + مضانم قربلا الا قوثلاعمجأ اه

3“ 

 د

 * لعشلا متاد قوش قرب هبلقب * فئر نع ضمولا فكقربلااهباا

 * لذش ىف بصلاداؤذ تكرت دعذ * ه>داوق حدفت مل كدنز تيلاب

 * ل 0 "املا و للجو + قفا لع لاسي ل كفيس“ تبلو

 * ىلب نوحشلاعاوناب بلق ىط ىف * !'زتكم ناكامارغ ىنم تعض
 * 000 ا ابو + ةيطاكحب .ناريج مألا تركذ
 * لطه ل أس عمد ىيا تخحرف 3 دخت ناك اريص قوشلا ىنريق

 * ىلو قا رفلاب ١ ىلقو ماعلا ىف 3 أمه و ءانعلا اذه اع لرنقتلا تاقو

 * لقلا قزعلاف العلا باضه أقرأ و * ادهم مزعلا باكر ثخ تااق

 د للط الو عير لدع جعار + تاهع امدعب ىدالق تراث كانه

 * ليج ىفو لهسيف ريسلالصاوو + السكن كت ال ىدعىداح تلقو

 * لعالف ىح# نعو دجت قابس * نك و قيفرلا نع نا معلا رياس و,
 * لحن ره لك ىف ىلا نتم مدا * اشرتقم سنءلاىدناكداسو لءجاو

 7 لاانلا قالا روهط نيعسلا نطو + اذضمل الا ضديبلا نهتكزا و

 * لمرلاودخولا فيجو نمىدحلا مص# اهعسانم نع ىمرت ءادوق لكن د

 * لكش ىذى ثم ىنثمت حرا تداءل + ةةصاع وللا حابر نه تةباس ول

 * لجزلاو فلاب و رض :فندلا + هب سنا ال با ىفاهتفذو *
 دا



 2 كل و ظ

 *' كاحسذ و دامع لك لبع ىذا #* نمو ماركلا لسرأ دس نمخ * ْ

 * كارشا و تالاهج نم ىتا امل * ةيجاد لكح هاد تورشانه * '

 * كاردا لك اهنع معلا باو * بئرزم زاح اعفصولارمدق نم *

 * كاسمأاب تاض دو و طق مه أوه «تعيهذا يسلاق وفلذبلا ضْئاعلا 0

 * ىاملاو ىلا اذ نيب اه ناتش * اهل ليق ضيفلا ىف ككل تمار * ||
 * ىلا اهفرط نيعب نكل تنا و * الذج كحاض نيعب ىب#!كاذه * |

 5 ص قانعالل ضيا لك نم * ةذد رموايسالاب سواشالا ىدره *

 * كالساب اه اوطنما عزرا اهن اكب*+ ةيمطان+ تامانهلا لعل

 + ىئكاش ةغازدا ناق رغ هاعاب * ولو هاغيلا حاورا حم راب لتس *

 0 كاف بلقلا ئرج لك ت6 نم + ةدماس ليللا درجهيف فقومب5 * ١"

 * ٌكاوأ ناعلا موشغ ل كح فلل * تعط قل ءيضاوم اولش هتلخ *

 ىازاا لسرملا غم دهاشن ّىح * انا راددلا وندن تم ىرعش تلاد *

 0 كارداب قيمر و ءدملا حوا #7 ىعنع رادقالا 22 - ىم لل »*

 *« كاوأم ماشلا سلفىريس قون ان * اهل لوقا نا'ىبر ءاش نا د ال +

+ 

 انن

 راج ندلا ني نس يو ١ مكلف ىربلا بنج ىرسلا ىنىئأست ال : 7#

 * كاشممر خا دقو قوف نم نوكي * ول و رينملا ردبلا#ىلا ريسملا ىصن *
 *. كارس را ذا لآلانم ,ا رتب * ةضئاتولابتبيتا رولا للا ا

 7 كالو و.انالومو مانالا ىلوم 37 ةفراع لكك ىلوه دجال ىريس *

 * كارد تاميكدت هيصخ سلامه * مذ نم هالوا ىذلا هيلع ىلص *

 * كال>ا لك تراناف مهراو هنأ * تعطس نه بات الاول آلا ىل رعاذك *

 + كارشبنايلا اذهو بايقلاىذه * اهدشن سعل ا ىداح بكر انج اص أه *

 2 لش

*« 
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 * هك إ»#
 كالتق ىلا لها و نوةشاعلاف + هتعهم تيتسا دقو نيرعنال «

 * اهقوفت ظاحلا مهسا نيمرت
 ' # ىلع ءاعبلا تش نا كظاحل ىنك *
 كاس و حا هس لئاعف 0 #7 (علاعذ تلاز اه كلو ىظحل 7

 3 كارغا :ىلعلا اذه 00 مآ ب ملا دج ان لق كينج

7 

03 

7 

03 

7 

 * ةرهاس يلا ىرا تب ام كالول
 * ترطخ انقلاك دقن ترطخ ال

 #* لغش هإ اهم ئضم كاس كيكو

 * "ل _هاذ تيرق ذا كبص تدعبا

 * اودغ ء اددصالا نوضُلا اًبأك *
 د تع عوأضلا وىلاقة يح تيصن 4#

 اد قاصعلا ىلا تارظن اذا
 كاش هللا لاطا مانالا اذه

 110 بالادت أو كيلا: اًدوش
 كالول دحولا فراح نويعلا نم
 كابتن سل ص كت ى كاركذ

 كاركذ ريغ ليل و عيص لكىف

 الو مادالا ئدع لاري الءنم
 كادعاس ملال ها و ءاقدصالاو
 كاَزَشأ و خاضفا هايشاك م

 كارما كارشالاونلعلا وت ودغ#* دعفلا :غلا تخاابكديص تمرو *

05 

 * اهم نيلزت ذا انهما يلضاف

 # ىرخذ عئاط درع مويلا انا اهو

 * هكلامم قى ىدان, كنج ناطللك

 * هتبمص قح ىعراذ ىلف تكلم

 * .انل كنمرغثلا دروب نيوحسل له

 أ او ءاقثيلا ناببتعيو كا رالاذلاغ
 + :اذأ يانج رازو ضنلا ان لهلأس

 را عملا دوج فيا شعاب
 * انليازب اه بيقر ىافعلا ثيح

 تفرش هضرا اريفو اعلس داحو

 * الع مانالا قاف ىذلا رقتسا هب

 الان ع نيعرتاذا:,بلقلا:ةح و

 كاضرا ءءف ام ىف ىاضراو مسا

 كااعر نم اناب بولتلا ىهو
 كاعرت هللا نيعف فطع نيعب

 كاد ىمللا تاثفن. دوج له وا

 كا وَسَه ريغ احم نم وبديل سس.

 الك لذ [الا ودود ءءايصح

 اقم زنا 2 هيف انعك دق

 كاع ع ا ثتيح 83

 كدلك 3 تراجع و ء ايم علب

 هاو لح لع اقحداسو
 دج

 نإ

52 

3 



#39 
 قئار قملا بضغب انم قئفللؤ * ةبش لكض مداح ندب ءاجو
 قلاودلا لؤمصتلاب هنغ عراقو * هندل انوتص كرشلا لها لضانو

 قئامشلا تاب لثف اروح عجرتف #4 ةضور سو اضِي اهدرع

 قعاؤدلا تافضاق ىبرا ميم اذا * ةنوج لدنلا نم البو مهراعءاو

 قلاجلا دأ ونس وا بواآق داوس * مهلا نيش اى 2"

 قراغلا دعب اريثلا اوؤدنسسو دقو 3+ اهريغ و رد اوال م موعلا لتس

 قدارتنلا حاتسسو اهو هل لمو * مهرؤد ردع ىف توأل انا فكك

 قفاوحلا دودبلاو ىاذملا درج # هناحر حاسف تصع نطوم كو

 قياوسلا دايجلاو ىضاوملا ضِيو * انةلاو كتالنملاب تفح فقاؤد

 قراهم لك نه-خورلا رعب نعم * هذ عقم نانلا ددح لككو

 قزام لكى ليلا دوقب ىرغمو + هم4:لكح ىفلإلا ضو نعم

 قطانلا دش ثيح نم مىهءلشبو * اسهتاك جورسلا قوق نم لعاعي
 قئامعم ةانيكلل ردصب ودفيو + تبان لزالزلا ىف بلقب حورب
 قئالدحلا ريد اوزاف دقو هأ ده + افق نم اغلا راح ذأ عدن الو

 قنانالا نينح ةهانغل نس * انولق نم ان هللا كاع ليصو
 قحال لكن مو ىوضعلا ةراغلا ىلا * قباس ل تح نم راثهطالا ىلع نو

 قلايَقلا رودص وا ئداعالا ماهب * ىظلا اودنْغا نم باعحالا ىلع كاذك

 * كالا ءاحنضا امو ضم :ثدعا * كاتسدتن“ اول ندشللا ةبرآب *
 « كانضم ايل ان يضلاو كفيك * فن زم بضلا دوععززمشلا ىف عدبال*#



#١ 
 وا عابط  ايقيقح, كينعل « اقتذاح ثنك ازا ىديب عاف

 قئامحلا زا امو اوريع امو * كلايسم قيرطلا تايب ىف مهل

 امئاد لوقااب يفاعسالا ىل؛فافخ

 مهلذب مس نا ىفورعملا نع راوع

 حداف نع اذا ىمحي مهراج الف
 أمدعم موقلا لوخامم تنك اذا

 مهدوجوو مهد ىدنع نايسو

 م اذيلارو كحال مهنعلجراس

 هيه2 زاوحا سيعلا موكب ىبراو

 0 تايجان دوق صئالد

 اهنأكح اضن ديلا نهب صنن

 ىقتلاو مملاو يفورعملا ةيعك ىلا
 هلحر ل اهب قلا ةرمضح ىلا
 ادت#و اعرف هللا قلخ ريسخ ىلا

 امم دقو قاريلا تم الع نم ىلا

 هلك اعمابع تءاحلط نسال

 ه:ند> قرن ىغلا ماش اذا! لت

 هدخضور ىف نسا ءاه قرقرت

 هلوق نعد ىف رهلا يب معيصق
 لصيفب نيقلفملا ذب لاق اذا

 اهلثب سف ءانان رح هل
 هد.رع ٌرورعللا موب ال5 محجر

 دناذ_.ةلالبج يع جيشنا بنعب
 ىلا دك جاد هلربعلا مالطو 2

3 

3 

0 

+ 

03 

#2 

 قئاضملا مو. دايجالا نع لاقث

 قئاببلا بحر مؤللا صيد سا وك

 قراط ما للا دقت مهران الو

 قناخلا دش موب ىف مهجرا مو
 او اجي يتاح ايعسلا برو
 قلاخو بر ءامن ارذاخح الو
 اخلا كلت نيب اه تطقلا. لضت
 ادا لل ليسو تاسنالا ةيليدح
 قناقتلا دش ريسلا ىف تاقرا اذا

 قباغو دحم لك ىف باص ىلا
 لارا. دوق ول! فاتصاتتصغو
 قراوخلا روهالا تامركحاو

 0 ] رلدلا, وق ,ليللا: الط .ى دب
 راراكلاب لهس سأنلا :ددش ءاج

 قماو قوشلا متاد بلقب حورب

 قئار نزلا هج ءامكحح قارو
 قطان لك تسرخا دق هتحاصف

 "0011 تاق وتس ةلوصل

 قطانملا وذل ندد دق عمأ وح

 قياضتلا موب ن ردا هب ريع الو

 قماورا نويعلا راصيال ىذغيو
 قراوبلا تائيضما ىو ةدك اللب

35 
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 س22 م ا ااا 7

 قفاود نوذج نم اعمد ترطماف * قراب و: علس َءاجرا ند قربلا امه

#1 
 اوؤرمشت اياريلا ريخ ىيطصلابو ن ىلتعاو لهذا ٠ درك نه اوللذ.٠ 0

 فطمعت ىل ثم نيصاعلا ىلع كردلو 37 اما كودحرا هللا قاخ ريخ ايف

 فرحا فمصلا [عءتطخ اهكيدصو*+ امتاد لآلاو هللا كيلع' لصو

 فرعلا و اصلا دع يش 5 #* ةديط مالعا ريسلا ١١ ىف تِدصَف امو

 قراتلا هو رق" تءاضا ناك عماول ءانس نه فويس تزهو

 قفاح َنّيَبلا نهبلق ىف ميعاول « افنان ”الالخ ا[ 07
 قراب قراب ضمولاب ىنقاقيل * قرابو علس لها الول ناكاهو

 قاس  ةيحالل دجو قئاشو * ةقرف نارين تلعلا ىف مه 3

 قئاوعلا ىناوغلل اديثم اسّمنم * اذب ىذلا ضايباا اذه ناس اق

 قراَتْمَم :عاصتلاب ترانا" ىلتي **"تتسصت الل" كايلإا
 قن داع لاي> مهنه ىونلا كا * تعطقو مه:ءْنيبلا بوطخ ىبتمر

 قغانرجز ىف نيسبلا نأ ردت ملأ + ىل لاف بارثلا حاس دقوترجز

 قرافم بييح وا قيرف تشب * اريخم ناك ذا تفء دقام تدع دق

 قراطبلا سابل نم احم ليرسست * امأك جاد ليللاو مهفيط ىرس
 قئادحلا لالخ ىف ىدت رهزك + ةماسو ءاعملا طسو ىف رهازلو
 قراوط رارش نم هيف ءآج دقو * نكي ملو مالظ!!ىفاصن دببلا اطخ

 قهاوثلا لابلا مش انود نمو * هريسم ىف ىدتها فيك هل تبع
 قداص ةقيتملا ف لصوب ىظحال * ىتروزي امون فيطلا اذه ريغ اهأ

 قداصم ليل> وأ بيبح لكي * ةعجب دعب نم نمثشلا تبا

 قشار فك نم مهسلا لثكالاو * هدع قراف بضعلا لثه تدرفاو
 قهارم مالغغ وا مه لك نمو * ملاح لكحنم قلخلا اذه تمموت
 * قداصا موج ىف داعا بولق * مهلاح تقف هي ا

0 : 
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 * اهباضه ىلعا ء ايلعلا هب تقرت
 ع 34 | .٠

 ان ىحخ هلاو نقرعتلل سءثاكدراونا و

 و لهج ليلنه تلج دقكو
 هنأكح لالا يذع اغللا يصف
 اركذه لالا ان هأذ اذا

 هلوق ره“ ىلا ىعصي ىدلا 5-1

 مهدشر ف أه ماوقالا غلبا كو

 500 لم اطعلا رب رغ 3 ل ةك ا 5

 ا هيدنأ

 اه عياص الا كلت نمضان كو

 اطس اذآ لا

 زا!

 * ردعلا

7 

 رههملا

 ند ةرد د انأ

 7 ا موب اضسرا كب دش

 0 احتاه دودو لدتل !تاحلاكراو

 مراصب اموب ادعالا ىف لاح ناو
5 

 * لباذب عولضلا نيباه قش و
 + ه:رعل ماوقأ لذ و

 * الفار كرششلا ىطخ تدم املاط ابو

 * هيج ضرالا قط مون برانو
 5 هل هذ لوضف فرجع اذا ماسهل

 هاحاتح ف أب رغمو 5 راطدالا ْق لح ناو

 لاثمك ليخو
 ا ىلع مهذاعأ # 01 1 برا ةأآك اهيلع

 3 6-1 1اقم<
 هنع مغلا مالط يحل + هنائس ءارص ىئيدر ىللذو

 رجم اهاوو + ىدعلا ةداه اهدع ضيللاهاوف

 لطاب لكح اوتهزا موقب مركأو

 تدل ١ + 1

ُ# 
 ل نا رلا لغاز وه ايف
 فرط ةرهدااىدماه::ىدعلان ويع

 فقفّسعت هريس قف هع ىذا

 فتهي عححتلاب حودلا ماج بيلعخ
 فو2# اهو_ةو اهاوقا سئس

 فق رق ايهص هن ره ىدلا ك1

 دلك فقوم 2 هل الا فوم لو

 . 0 ل عا 3 ل

 يا ا ا م ل

 فجريفى ولا دش نمىرثلا ثيلف

 ا ا 0 سور

7 - 0 
 نم ديف ىف وه اهف

 '000 يملا دخلا

 0 برشا

 د لملا
 )3 4 اف داب نم ىدفلا لانو
 ا 00 .ءاكلاب تلط ضرالا لع

 فركرت هيف توملا تاخ

 ىف داع نرا -

 اب
 ىف دل د

 ا 2 ولصلاب ا

 ىصون ٠ ” نوما ا ميظلا ضيش *

 نمو



#6 
 فرطم و عومدلاب ندر لب دقو * ماك فوخ نمعمدلا ضيفن اودع
 قدس قدولا اهو ءاونا دخلا لبع # تثباكن الوهم الا تبا امو

 اوفقوتب او ارمي اهب اوضاخ و * انعولض نم مهنفس اودعا كانه

 فالكم اهيف ناك لو نع لكو 2 كل كك عوبراب اناطملا انفق و أ

 فلؤم دو لعش اه ددب و * اهسنا لدب لالطالا ىلع ان و ,

 فتهت يكرلا نم تاوصاعجرىوس 3 ريك ند 2 اهي ىلبلا ثاعو

 فلأم بئابعلا انهيف كب ملاو + الهاوا باحر كلت نكت ل نا
 فرطبي عمدلاب فرطلاو اهلانلقو * اللعت مالسلاب اهيلا انرشا ْ

 ار ل اكمل عسا + لحم .زع تينا نيش ل

 فوقد ىشوم 2كم ىلا دريف 3 1 مه-ةول دناهؤلا كلت تزرط اذا

 فنفن و دي ريسلا ىف م4 ىمارت *ىرسسلاىف معلا اويحاص حالا بكرو

 فيسعت زوافملا ْق اصالق اوضناو * فد رك اهزع ريسأأ ىف مهنه اوضن

 فذ تاب>رالا ىدلاب نيفس + اهةوذ ةلكألا و ااطملا نأك

 فجوت ءادبب لك ىف اهذا ىلع * ةفلح سيعلا اودقاعدق مهنأك
 ريل ضنا كان مرا عيفش * اهب ىلا بابآلا كلت اور نآ ىلا

 ىدن>او ءاال_ىلا راز تعءاب و 7 'ه] بق لكصح٠ ناندَع 9 2

 ع لدول فيطأت نينموملاب هل بينبرش * الودهو هدد و ءاينت لأ

 اونلخا و ادوج ماوقالا دعو مو * لئاسل ادوعو فل ملودو#
 فنعملا لوس م ئىش نوصهاو * مال مول لل ىضصي ال :اج اذا

 فس ردبلاك سيل نكل و ردبك + هيجو رون انملا ىداب ىرذلا عيفر



4# 46 » 
 * مدنا ها مناف مشاه نم * ةحود ىف هلصا سراغم تغب *

 * ما مهاب نه سواشالا ماه * ىتاملا 3 اوكا رسعم ند

 « خبصتو ء امدلاب يضخم لاخلا ىف *ىظلا ضرب اضن نا ديصا لك نم د
 »ب اوغرفا كذذ قوث مهند باعلاو *.همزل موسما ىلبع وردلا اول د

 * مدس ذا ' اةصيع وكزي لاز اه * ةعيد ةياهاملا ىف مهل تيلص *»

 * غسابوث كاذو اا + ىنارااسملا دمج ياايضو

 * غلب ةمايقلا مون انلامآ * هيننمو ماركلا لسرلا ديساب *
 * مدن ظيغ طرفل محجا 01١ + تدنعا اذا صرلقلل لم ةللارشا #

 * عوساو لالزلا ءاملا نم ىلحا * هحدم نمان هللا كيلع ىلص #
 * عاربملا نهةذان سوعثلا ىذه * الج ام ةيادكلاو هبا رثلاىلعو *

 تا ل طل رسل 0

 اوفلذ# نا بلتلا ىضلءكاسعء + ىدسم ليللا و نبدافلا انناريجأ

 فقوت ةعاس اناطملا ل * مهني محد نا نامعطالا ىداح او

 فعس كالثمو جرب نهم كالثك * ىوتلا ةمدص ىلع نئءءا ريصانو

 فقو لاما ىف ااطاا ىذهو * ىرا ىذلا نينملا اذه ام باقانو

 اودجواو تامسارلا صالقلا اود-و * ىجلا نه طرلخلا ناب اذا فيكف

 قرد اذعغ ىلع هلجا ند + هاكر تدز نيبلا ناب نطا

 ما ال1 ير تباعو' وام انك ًارئنلا مون سنا ءلو
 00001 رهطلاا لثك بلو + ةكفر  ءاثملا فطن اي تاوذ

 فطوابضعلا فهرمرسكن ئجو * انماك ردا اهودح ظامل نها
 فعزذملا ماسلا تاع ا مياس + والكس" ىض ول؟ وزنا قترو

 فكفكت عادولا مون هل تاظ و * اهعمد ءام م نافجالا تصغدقو

 فشكي سلا نملا عمد كفنا امو + عمم رئامشلا رارتساب حاب
 انودغ



-_- 

 د 16 د

 + عراصم حامزا ع نم كرسثالو * مهل نع مالسالل ر كل نمو *

 * عيب ها 0 اا امو هاا تراب امرهدلا ىدم *

 ا( فَاف اع

 3 00 0 ا ** 1 ةءاوغلا هه در اذاه *
 لل

 * عوراةعيرشلا جم 2ك الوا+ ىذجللا نيس نعءاوهالا كب تغار *

 * غرفتال ةلاهجو ايههنامزا + ىضقت ام هلذغ مد لك ىف *

 * ميزا ىماوالا نع تنأ رهدلاف * رم ع ّنَع امو تم

 * عرفت ةعاس كريز ىف + امتاد ةلاطإلاب كتقو تلغشو *
 * عيهت ال هلال مشن اذاو * ىدهلا قرب افه نا كنويع نعت *

 * مش امناد ىهانملا ىدلو * اا ماوالا ىدل كارا ىلاه *

 * عوست كارا سابا سالو * هماكحا مت هق هلالا ما *

 *« ماما كلابا ال كلوقو العف * رباثم عحببتلا ىلع تنا ماتح *
 * ٌميرمىصاعملاىف كفر طداوحو * 53 كداغم نع كذهلو ا ئرك د

 * غفرا عفرا شريعلاو ىنأأ دعت * تدع ذم هرب رغلا كاد كا «#

 #* عذلبو ىاعذ اان ثني مي الأ الك * ةلاتق اهنا ان تلع 5-5 3

 * عل ت1 0 * اهداف نم ةعرمم تءنف اله *

 + غتوب !ينم لصولاف اهلصو ىف * ادهاز اه:م دولا ليح تثكنو *

 * غمدي كرش لك ةهبج قاب * ادغنمةفايقلا ىف كرخذ تاعجو *
 * غلب ءاععلا بر نع .ءآج نم .* ادم ىدحالا ل »

 * عاربت تكا قافآلا ىف ريعشلاك * ىلا ذم كرش لك: كا وك تافا

 0 قينفلا اذه ىذتغا امل * تاكو لالضلالزب ه. نبطخ

 * حش له مدق نم هاشاح * هنلابآ تيكا |انك ىلما»*
 *« غلا هاوس ندو .صقلا وهذ * اهلك ةغاليلاو ةحاصفلا عج *

2 

2 



 «بب ١
 * عسات سرعلا اهل اكالفا زواج و * هم“ قفالاىف راس ذمه>ورترسم *

 * عئايطو هل تلح دقرصانع * الو هل جازملا بيكرت كفلا اهو *

 * عمال قملا نم رون هب فحو * بناجلكنم كالمالا هب تفاطو *

 * عفار ريسلا اهل عقرب مل نوصلا ند * نسلا ع ع لك ند هل تفر و

 4 عئاشو لاهو: ىقلاو نيا هلا سام رذفا نسلا دق. بعا وك 3

4# 

 5 عقاربلا اهذع طيم اسوعم ماشو * اغزي ىفرامملا راكا دهاشو *

 # عجاس تارسملاب ىتاهتلا ريطو * قرومتاداعسلاب ىتامالا نصغو *

 * عماسملا ءيسحن ثيدح لك * ىطرا :سمضحىفحاراقيتعرادو *

 * عماجللا هيلع تفتلاو شرعلا نم * اطباهش رْهال فرطلا حلك داعو *
 * عقاو كشل اىف مدغلاو رك نمو * هلوق قدص ىف كش اه نمؤم نذ *

 3 عراق ةفدرععلا قحلاو مهعراقو * هنورغ ىئدت لوقلا ماسح لسو *

 * عداو نعلاب هن لكحو ناهز * مهرغو ادانعالااوبا املو *

 * عرافت درع ملا مهخايشاو * اساوعدرح قوف درم مهامر 0

 * عئاقو اعشه ريطلا ثاغب ىف اهل * ىغولا ىف لداجالا لثم مهنأك *

 * عماول بهش ناصرلا هب مالظ * هنأك امقن ءاآعقلا نم اوراثا *

 * عراست اهيلا داغا ماهلا اهل * امتأك ىفويس نه اقاقر اوزهو *

 * عقاوف رج ىهو ءاور ندعو * اًثماوط اي موعلا ءاوذ نوروب *

 * عتاور سوو ربط مهذافيضف * رذتم تيطاوتيآ اىناودتغااه اذا *

 0 عئانص مهم سلا مول عاش و د مهب رحم ونىرغلا اهتمىدعلا مود 3

 *عنالظديدشلا قوسلاو قوشلا ند * باكر هيلا ىرتنمريخاف *

 * عفاش ر شحلا فقومىفمهاتناو * اونج امو ةاصعلل ىجرملا 6 نو

 * علاطا اهيف كالمالا تطخ امو + ىئيفصىطعاموب اعفش ىل نكف

 * عبات لزت مل ةالص ىتاون + انهلا مالسلا هللا نم كيلع *
 * عئالط دحم لقي ىف اها سوفن * مهل نم مراكالا يدكلاو كلآو

 ند

 ند

 نمو



>» 
 * عجاوه دهشاو رابست ء : اطال * اناكح م ومعلاو ىتاتا فيطو *

 * عفاوسكل> ى هو جاد ا زاتحاو دوبلا باضه ىطم *

 0 عنام هاخوت 3 0-5 مجلور# دعوم ريغ نم راز فيطد مركاف *

 * عجاه فرطل او ليللا ىف هبرماسو * الازيم نيعلا دوسا نم ؛كزئاف *

 * عزاوفى مهو ليللا سويح تلوت * امدنع لع هللا ا ىف نظشاو

 *« عطاس قفالاىف راونالانم دوع * ةكامسو قصصا

 * عئاض سثنلا اهطيف يس شرس + ,ل ليش ةعوبت لا كلا

 م عئادخ قامالا لشم هرامسأو * هروز روزلاكفياءاا نا ردا ملو *

«* 

 »ب

 *« عقالب رادلاو ان بحلا اذا * اهرارغ دعب نيعلا تحف نا ىلا *

 » عطاوق ىلعل ناءدحا هءلهاو * ىوللإ 0 كا ىاك ىثو لوف *

 * عجاور نيقربالا تارعس ىدل * انءامجاىلايل له ىرعش تيل ايف *
 * عئابانا اه اهنم ةعاس ولو + ايعاويحا رست حور خي ل

 * .عزاون باوثلل لاجر سوفن * هني, ما ىلا تقان نمو نطا *
 * عقاور الغلا قرخ اهفافخاو * ىرسلا ةَةش تةزم اصالو اوضناو *

 * عراجاو اس 5 لاي دقو * مهدعل تدينع ام لاحم ناب 3

 »* عماه رهدلا ىدم ءون اهذرط نك * ىعمادملب الس اجرلا ضراعلا ىس *

 * عنا و اهيف شيعلا نصغ راماو * ابصلا عم اف سنالا سمح عذأ هه *

 * عراشملالزابذعنموبيصخ * عترم نهيف مار الل بعالم *

 8 علاطعملا اهتلح راها نوهلل و *+ اد نم كالفا دعسللو *

 « عبات نهئانفا ىف جوللو * ُؤلالت نهئاجرا ىف رونلاو
 عباصالا هيلاىموت اهب معرض * "هلم ريخ ىلا ىداهلا ميعللو

 0 عجاضملا كلت هتعص اع مرك اف * ىلا و لا و دوجلا ضحم نوت

 030 راصيالاهنودتدغ * العلا نم اماعم قارلاىدهلا ىز *

 اطدنع ىنملا نادتش باو * بلاط لك كارد 0 08

 * عماطملا قاعللا ىف اهتلما امو + هياط العلا يق قرت *

 د 2 يل

+ 



 يك
 د1 141 تمرو لايسللا تركا+ افردم ذه اهيناعم تلح #

 ظافلاهريغلو ةقر نم * اهفالس فرص عاممالا فشرتت *

 اوطاق وا اود امههاهذووري * اوهجوت نبا نابكرلا اهب تراس *
 * ظاشوا ناو نرع نا ا علل نو تيشلا دؤ

 * ظاكع دوفولاو مساولا موب * اللا تداق .نيح سف ظفلاه *

 * ظاطام ةمار دق امل لك * ةيضع شدرق رم شكت دق *

 * ظاشإالا هرثلا حاصقلا مهو * مهذيف باتكلاةضراعم اودصق *

 د

 د

 د

 * ظاحل قيقعلا وحن اها ادبا * صئالق هيلا تدخو نم ريخاب +

 ب 1 هلا 2 ىرولا ّق ىل-ئةا ادا 7 هيأن رهد قر 0 ىذعنم 3 #*

 * ظاحلا ءامدلاب رخزت موب ىف * ىدرا نم ةاحهلا ىلع نيعب الخ *

 »# 0 | ارح باق ىلع ع 7 5 0 كيلع 0 3#

 *+ عداولا سوفنلا ىناما كاذو * عمشاعبرلاو عبرلا مسرب انفقو *

 * علاوط نع وعلا تناغو * تلطوت عوير انم ىلا حاصهو 0

 * عزاعز اهارذ ىف تذمت حار * لأعثو بونج نم اهيلع تلاوت +
 * عمادملا انع هتدص ىلا ٌمكذ * امنا و رابدلا مسر ىرت اادكو *

 **عضاوخ ىلا قانعاو انرمسو + ىوملا نم ايف قو كلاثاعو انفقو *
 * علاضالا اهتنثك دجوران هب * تمسضاؤ دورز زه قرب ضمواو *
 * عزاف وهو مقرا ىولتب ا * ىوتلاو ةمار ءاجرا ىف ال الت +

 * عماول ءانس نه فويس تزهو * انهوه ضحوا نيح اقرب هللا هل *

 : عطاقب لوألي نم ابانثا قورب * ةبابص حجم ىركذلاو تركذت *

 فيو



 ا
 طغ هلربدغلا طسو ىف شقرلا نم * مباس عردلا ىف لا تايسنا نأك

 طق ىرولا ثايغىبرنم باخ اه * ىملاطم تهجو هللا لوسر كيلا
 ادق“ “ةدتطفا لشن ىئنذلا ناوكي * لكس ءورملا "ع فراال مولا ا

 تلا و مورلا و راي>الا شب ه. * ىذلا ىلع ىهلا نم هالص ىزرنو

 م 0 5-5 3 قاد 5 ىجدلا ىف حالام نوصلاو هنريعو

 0 و 0 0 تدعو 3 2 ام كف ذا تك

 ظاوش مابهتيلا بلش اهلو * تيرم[ ران بطل نإ
 ظاييعرا ابهل: نا اهانولعي +, امه“! رت ظاجلا

 ظاشا اغولا ف نكحاو سعن + اهذوفج ظاعلاا كيتاها ابع
 ظاطحص دادولا ىعج ن ك1 + 'ابهباد مه رم قعوأ*و

 اوظاغيو ا كا ءانكنل * ةوطع وأ هجر ليه هذه اد ظ

 ظاضظفا مهيلع نواذاعلاو 3 موهلذو نيفشاعلا ىقز اهاو

 طاسطلا“ لدم 40-55 ا[ داخل قفا لها ءانس يق

 ظافحا“ هفحتق  ليسلا لص + امكن ىف يقرا نا قا

 ظاهد -- ءزر بملاو * ىوهلا ءامع دأ ىلبح ن 6 تدييعإ

 1 ل ا 2 ادبا * ىلا وهذ 000 يع ناب

 ل هيلع ىعرو نم نو) : 7 ةمأز اع رولا نذغ كر رالف

 ظالغا ىدلا ىقنّكع ىلع نم * هءوسل لاز,ال ىلق كازو

 ظارقلا ”ةحاعت هحدمب * ىئدلا زا حدلا نرعشالو

 ظاعولاو ءابطلا كاذكضو + مهلك اونلا هيلع ءاينالاو

 ظافالا اهنوتم مد 'ىوزت « تدنغاو عماوجلا ماكلا ىتوا نم

 ايان

05001 



 0١ واتسب وجرا نتكسلو < م ظذ ردي ىهزب نأ تاهيهو

 طرق هل ىمع دكا طر اهل ىذهو * اهحدمو نول لعل ىحدم ردق اهو

  ططم هاش و ضوراك قاحخ هل 7 ئدلا هنأ ىلع تاد هبا ظئ كذآ

 3 طمعلا هدهم ىف د ند مركأو 37 للسمع ضورربش !اضيرملا مئاخلا وه

 اوطغوا دنا ماوقالاسءن دقو * العلاو دجلاىف نالغدب لزب 1 نم و

 طدرلاو مكْللا ىف للا كيلا لاقو * هلم لك ىف فيرمجتلا هل حابأ

 طسقلا هب ااضقلا نازيع لاهو *. ةسايس ىفوا سانلا عجب ساسف

 طبخ هراطشان احوا الو الاثم + ىأر الو امون رافسالا أرق امو

 ظرشس ىدنلا ىل وب 1 عاولا هلع سلو + ادنس و اديغ فورا ىلع ىزاي

 طع الو روكتكح ءالواهن اقل .ا+ -عمذإ الو "فلو ون اه ناش اهو

 طسااو لذبلا صيت لا كيلا لأقو ف ه ىحأ دل ادم ىلا ها هيلا

 طمس هل نان قوددصا سظوالاو + هادو حاول امو لاق اف

 لع مع كيسدت الو نيش كسدح الو د هلاش م 2 0 0 الو

 6 اولعن, إف لاوتلا اور ةريج نمل * العل 00 لود دود | هنم ضهانو

 ذعالا فلخ ا ددو مودح اذ ناش و * هلاو فعلا عاس امو دود

 اداب الو ارم اور هاذ ىلا < ادئوا نع نمددوللا ىئداتم يدان
 اوطح هطسو ىو ىداثلا مدهاشو د ةديطو عطس مالعأ تدل أم اذا

 طخ اهتوص نم موعلا سكنعاراذا * اولا ةموح ىف لرحلاا ركب ريبخ

 000 ار دق ذل اذدهف + قراغ لضرعتوا نر لاط اذا

 00 ل9 اذ هيي كلح الق * اللا ةعاس ق دضصلا سوفت "زن

 ظَءو تك جا الا 0 ا 7 هكر صالدلا عردلا امه ام اذا
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 طم تراخ وا .تيرملا هنا ولو * اهجاخل صخش ناني ال زواقم

 طر ىرسسلا ىف اهل ءاودعك ودغيو * ةلالض بالا ىداهلا اهب قوسي
 وط] اهريسف سرءلاو ىرك فالس * مهيلع تريدأ دق ىدكو تيرس
 طغملا عسذ“ !اىرف ن>ىرسلا لواعل * ىربلا تاخحناو راوكألا تلاه دقو

 امصتتو ولمن روغلا نطبب ندتو * دعم بكراو ىآلا صين أل
 طنب و ودب ءاملا طسو راص دقو * ةحايس ىردب سيل قيرغ لثك .

 اوطش طم ء نكحاس نع ةانليف عشاخ عبرلاو عبرلا مهسنوب انفقو
 يك

 اوط> ىنعلاب و اوراس انل لاتا * اريخم ناك هليهامسر نا ولف

 طب كح هن اع*رو رطس 4. اهوؤص 7 ابيكحرو سرد عبرا ا ْ

 طخو هباش ام ليللا دوذ و ايح و * ةداغ وح نم راز افيط هللا ىعر

 طوس 2 ا ناخلا و او نع و * اهضرا و نم ءاج افيط تيك

 طعتلا اندعب اهب ىولاما دهعلا ىلع * ىللاونيحاشولا تاذل هفيط ايف

 ط1 !تيشءام ضورلا ىف ترطخ اذا + هماوذ ىدم دعلا كاذ نصغملهو

 طن اًئاد هل ىلك ىف ءأك «* اهلجر طم هىلاىوهانا وهىللهو

 وطغت ب ادورو مح هتك وقل *اهدخ ضورىنيغ دصلا برهعلهو

 طعتشد رولا ىف ىدزا كاذب. ىدهءف * اهقدر رو> ىلعقاب اهرمدخل هو

 طرغلاو دوولا هب قاب اهديرح ىلهو #3 ا عواس ء أه نم ناصع اها لهو

 امور 000 امو امدق كر ىدهعق #3 0 00 حاص ئ اهعبير لهو

 طستلاو كسلا هنود ارطع ناعوضي * احوافت ام4* ليذلاو امتدر لهو
 اوطا دو و اع نيءال اووز' لو 5 37 اهنسح قاثع 0 اهرسىه 2

 طوس هل ىععب ردلا لذك تبدح * انسب راذ دق و اليل تيسن لهو

 طعملا امو اهنم ددملا فاهددعاخ + اًدتالق تيظن نالت ا

 طب هل سبل رجلا لم فراوع * ىرولا قوط ىذلا حدم ىف دالق



» "1 
 * ضخوب ةنسالب اروطو اروط * هتادع ماسالا بسوي لازاه *
 #* صصض رند اهد مهباقر وضعا و ماع ب نإ 1مل لاغتسا َي 3#

 * ضومت ءدع تسما كسثلاو * ةعفر ىهزب عرسشلا رائد 4 *

 #* ضمن هءرشو دوحولا سس * هلا ريخا بضلا نا لقرار

 * ضرح# ل> عدو نم هزاحاف * هناوه ملا اكش ريعيلا اذكو *

 * ضرعت قالا و هبارقلا غل * ال مودئادشلا ءابعا لاجع *

 * ضقخحنو ءاثشي نم عقرب قالاو * هلوه عئاور تع فقوم ىف *
 * ضرعت ادغ 0 لا ّىح * مهاسرو ءاشالا عيجج ىف أم *

 * ضن ذا هم.ع 5 دشنو * لت تح ىرمشا قا 1 ىأب كاَنهِف *

 *  ضوفت كيلا ان ىهاوا عفشا 5 هارت هر كانت لس

 * ضرب هالح ىف مظن 3 3008 3 0 نه ريحت <

 ضدحرو هو>وال هوشل تدعو نب قل رعست مد أ اذا عفش ا ىلا ُ هن

 ا ل ا 0 رح ىذتلا“ نك

 ضع آل ةءتح تصب حاناه * انهلا لالملاوذ 3 كيلعف

3 
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 6 ا 00 3” ا لحي كلا 7

 م ء كالا 4 ا 1

 طمعسل لاو عراجال ع الل قس

 هل س+ ايه قدواا لوم“ 00
 هناحر ىورب اعمد ىل نا ولو

 امد هري كا راص يعمد نكلو

 ادد انيهم تبيبلا ناهز اكمل

 ىسعو ىناحتكاب توك

 اهعطعل تبيح ول اراغثك انحو

 ؛ اعراجا

4 

7 

2 

 وطعت اهني اه رثعلا للقل| تيدتو

 طوس ةيحان لكح َّق هلانفاب

 طدذ هدو> اضراع ىضرات نك امل

 ط2 هب ىوري نأ يجرب ىتاف
 طلعت هب ىولا ىمللاو ىقدصقد

 طجخ الو 2 ىنأي 082 هد

 ط# مف د ا

 زواقم



 د ا دو

 نصيف (لابيكلا قب وزا, ديلا ٠ ىذلا تع ىهلا سوالط ولاا
 نعضتو عوويفلا ىان سرد ه] #3 هنا لك نم 0 هنريعو

 - داضلا ة د -

 * ضرءملاىدامتولو لولا 0 3 ع نمت تددلف مالملا فنك #*

 3 ضخغبيال لوذعلا هلوعت امم * هرب: نزب نا ىدادو اماما

 * ىضكرا لمد ليل .ىبنذا نا » هجر نع هولا موررأ *
 ا ىئم نان مر نلابععا<» م فيأع هلل *

 * ضرح ماللاب شاو نيع نع * ايم ىبدلا مج ىدترا دقو *
 * ضيغ بكاوكلا واد لللا و * هريس ىف ىدتها فيك هلابع *
 * ضرءت كلذ نودنم لهاحمو * قران رم قلعو ء اتيلالا نإ *

 * ضرةتمارغلاب ىولض تدغو * ىنضلا نم تاحصنادقو ىتاامل *
 * ضبط قيرع هيؤام مسجلا و * ىوهلا دب هنري دق اصخ# ىلا *
 ض رعب ال هلاكشا نع لكشلاف + ههدبش لايخلاا راز نا ورغال *

 * ضفنب انيلا ىلاو قراب نم + اني ملا فايط نه تبيح *
 ضر# ثدع لك اهنع ءافطو * اهوحم نم انتثج اراد قسو *

 » ضرما هن ادد ابرييقاو * دمبا رظاوتلل اهارث اضرا *

 د

« 

 ضبرب اهارذ ىف ىككا :ءلاو * اريدم 0 نع ىسالئلاو نو

 * ضيالا غالاو ملاوتلا ريس + اهئادوس ىفو بح نم كاذاه *
 : اوضفناو ليلغلاب اوينصا امل + هفك نه ضئافإ فولالا نوره, *

 * ضموي اياستثلا قرب 0 * ادغ امل هدو> بئاع* تلطه *

 * .ضرش مراكملا قراه اذغباملا * هني نم.هتيع |تراغ رملا

 د

 , صرشو ةهداصلا هل نسن تدعو 3 ةئافلحي ع بولد ةمعبع تبيحو 3 +

 * ضيهت انقلاو س ضببلاو لا :اةت فو>زلااذا ولالا ىدره *

 * ضحدتو 0 ا *«:تند اذا ,ةايكلا ردب فئود ىف *



#» 51 3 
 صي و كنم رغثلا ماسياكحص هل + ىبراصو فام. ىلثم اها تاقف

 لهنمو عبر ىف ادهد لآ 0
 هجر نيبلا ف ناك له يتم لسو

 كد

 ادب ولو ىفايفلا ضرع اهب بوجي
 ول ىذلا: صيت كاذ يزن دما

 بضم (]ضنح تليد نم لطفا
 ةهرسسأ و موك ريح ند قطصلا و

 ىقتلاو لضفلاو نافر خلا ٠ نم نيطب

 ارخاز مطالت ءوكص رك اذا

 هلظ ضرالا ْق كر و هدد كر

 هحظفلا نرغلا , نعا ناتك قا

 ارهوج قدسي نملا لثم ةداعم

 هقوذ ىف هانِصو 5 ىس ال نانتنالا

 هلع . اد نأ موق لواط

 1 ليلا ويح ردو

 4 داما: لان مرانااو نضععبلب

 تاج ل 0 اجت

 7 اهواَمنا ليدل ةيضلنخ ' فقل

 راعالل ناصح نال

 عيطع بلقلإ بي ملاذ دمي

3 

03 

7 

4 

3 

03 

35 

3# 

 صيرخ كاذ#ثيح ريضن كاْذَف

 صضيرخ لوقي امي" يحتم اك
 ضيحل نهرش ندع تحب ىوس
 صوحصلو اهثاجرا ىف لوثلا انل
 صول هيلأ ىضنت نه ريخ هب
 صوصن نهرا تلاوت صوصن
 صيع و نومركحا دودج هنم
 صيمج هنع نئجححرلا ىهذ امو

 صيرخ هيف رحمأأ بابع ناف
 صودتن كاملا قوف اهل راص و
 صودلق نيقرنملا ىف هل سيلف

 صوشي نينمؤملا بولف نير *
7# 

3# 

5 

7 

7# 

 7 ةيع د

00 

 #2 ىرعلاو دفرال دقولا ىئعد 00

 زافف #4 ةذلخ لحصاا فلخ فحين

 صي رت 7 هلا كا َْق هانعم و

 رد د2 مئرللو ىفا و كو
 صوكت هيففاخ ىف مهل ررصو

 صورو اهريس ىف ان صن

 صوخو حاسعللا مجمد ةيربرغ

 صرخ نونملل فرط ى رطاو

 ضوضاّحخو 00- ىئضنو

 1 ع
 ضوخش ندفا ولا ى هيل 1

 صريح“ ب ولدل الص - تاخو

 ىراو

 صيهر تيا انلا نب



 انين سس يتيم: سحجحسييست
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4 
 اشر أ وسرفلاو 4 كالفالاد>وا 000 هدو حول امم نم دهاشو

 ادساو هاوق ىهوا قعص 1 هذمعل 5 ةفاول كاش

 ىثعا اهكرد ن ٠ع نآاكاه هناساو * هف ارط9' "كرولا راونالا هدش الو

 انين زكي ةعيع ناك معو * َدْْسِحح عمبأو ىلعالا مقلا ىأر

 اًيِغام و اهكن د :دوهجلا لذد دقو * ىدهال قئاللا 0 داعو

 اكيبلا ه ىحأ اوفلاخ 50 0 رح ىو #3 ابيل حدنلا نم الوق 3 ىدبأو

 اشرط هلوق عجل مل نم ناذاو * ئدهلا نع ايع موعلا نويع ع

 ىنثخا اه رش نمنمالا لوصح ىجرا * ه>لع نما هللا قاخ ريخافف

 ىتطعاذك |ذ كيش يسمو كلا + ىاط حارا اه هللا انش 0١
 اشر هعمد نم ا شرب بحم * ىدنغا أم لئامالا يعصلاو كلو

 0 4-5 .داضلاة 2

 يي ما 1 رص حشو لا - ”تيشاال ع

 صيحأ لالا هاذ عضل * انا اهف نيَهشاعلا لاح تلحو

 صننق ءابظلا ىسا ىف انا اهذ * صنأق عارضال ىدقن ىدهعو

 صنم ىلخ ان هتع كلاف * هرفط كلش فش نا للا وه
 صواخ ل تلا نوهذم مار اذا #3 هأ لهو ىباوغلاو ىلع 5 ٠

 ,صيصب ا انيدم حال دقو # اهراث للا ى تعا زن ا

 ضاوصخ مولا لثم اهنود نمو * ةمعفرو ارون سعشثلاك 3

 صدتديلد تاب املا 3و مرتو ب 8 محرسصلا يدي حا م4

 صئر >و ت1 كوذدم ضياو *7 2 ب نواوص بديأعإ ل

 ضي رف هلا ىم كاعلرب مو * مراوص ص نيب اهاج تيذيع

 صال رح سرملا ايعل ىلع ىلددو * اه ءاعل يغب ليللا مالط تضخو

 ,صيصع لا'زلا بود ره حال اذا * عرا الو ىدخدرو فطقاورغثلا در



 كا
 0 سارا ال نيليعلا ىلع هيلا ىعسب * هديصأو قدح نم اب لسرأا ديس أن *

 | الرسوو عاف 0 همارج نم دبعل عيفشلا نك *

 » سايلاو هنءلا لها يعل !او 1 الاو # ادبا 2 ىهلا كيلع ىلص *

 بأ رعا و رعانو.حارفا مؤ اهد نيك » , 2 حرهإامقأ نمرهدلاا وسلا اه »*

 0 نع ؟كيعلا ةهفأق 2

 0 ما عورا : 1 6-1 *+ ىباعا مهران لا تالا ىح نمل

 ا 3 و امو نيرد ا ناصح * بئابر ضد دوسلا بايتلا ىف مول

 اشهد اهل نيرظانلا نويع نشهد * ارضاوت هوجولا كلت ترغس اذا
 اثذخ اهروت نم سانلا نويع كرت * اهدعم حرب ىف سعشلا لثك هوجو

 بل

 اذ>الا ىو ايد تلتلا ىف ا هءقاوم 3 انا وص ماهسلاكم 0 نول

 اًمرااهلضو نم حرا نذخآ لهف + ايداوا نأغكتا و ىَداَوَف ندرح
 اثرعاهل ى مطارصنا سي ئكلا يلتف + انتساحم نامّزلا سلب نو

 ىنفاأ ىوللا لها سس ىئي عاوجدمو # لذاع لك ن ع نايحالا ىوه ت 5

 امن نعش ديغلا تاياقلا ىرب * : يوهلا قيعاذ ها له ىرعتي تيلايو

 اًمقرةيح نم فر دلاىاعذلا تيرمش+ ىننأك ليوطلا ليللا ىف تب يكف

 اذعر ىوللا لها روج نمد نأن * 7-0-0 - ىنح 6 ىلهو

 اع ىنويد نم نك انويعتولج 0 أمدعت ضريبلاىوه نمىنادر ل

 اشغ ىنءان ىف نآك دقاه تلدبو * ىتدوده ىغ دعب ىدشر تيذصاو

 اشحولاو بضلا قطنا ىن حدمع * هيض رع مو هرفغ ىنذدل تمرو

 أ دنا اذا اال 0 3 : قب 5 ارا ال_ذ د

 ايرفلاز "0 دما ل إاح>نمو 0 هورذ 1 قارا ديسااوه

 اشرف هل دموه فيرست كارا 2 ىضرا هرمذ>ىسرءلاوذدإ ط>و

 دهاشو



 يل
 ىناقلا ريالا كتف كنويع اني + تكتف ناو 5 كراد قس *

 ساعيم امين ره لا ةنع نع * عت مح حرجا نيود اهنف صخو +

 ساجرقدولا ىاه سا ا * اهعمادم اى اليا عما وه 3

 س اسال ت>جات>ااذادوعرلااهيف * ةخراص قريلا ف ورساه لعىضنت *

 سانك بزتلا كسمل ليذ لك نم * اهب رورسلا لايذا ديغلا ترجو *
 سابم ضوزرا كادب نصغلك ىف * برط نم نا البريطلا تنغو *

 سآلاو دزولا"سئنب :مثئانمم * ةرئم“ ناصغالاب لا تا ١
 ساعات 'ةيعرت لهدا "ني امو 2 كا ضورال

 ننكسكلا لاك 3 دعس نإ هيممسنلا بطرىرسامىدتغاالو *

 ساطوا: ءارؤز <ه.ةبارملا كلت + ال ةمار ءاسعو اره عبارملا ىذه

 سانلاو كالمالاو نا لضفاب *تؤرشدقوت ع لو يولا نطاأوم#

 ا ةايكلا اهنم * تسيعزا ء احلا ىدللازء النه *

«6 

2 

 ساب ىف ء اسأبلا نم مدن 0و ىسع * ميهراج ميضلا فاك الرلل نو *

02 

 سانجاو عاونا, نوك لوسصذ * تدحتاوكالفالا تّراد اههالول *

 سائدان مه. مل ضرعلا ارنا لق نعوشت نوال *
 ىاقاماد ةيعل بلقل عاف * مط ذم ظعونمىدل هللا داص نيلي *

 يم كما ةومع# مكح نم هيدر ام بولةلا ايحم *

 سافنا بيد ءئم ولا رطعو * ةفراع نم ةئمز وكلا ىلعتح# *

 سالج نيب ىلح رديلا ا ا و رهز هل 2 نيباه:هارث *

 ىساأك ىضرلا قالخا مراكم نه و * هب ناشي فصو :نع ةيحكاىراع *

 سارلل ظف- ىف جباتح نييلف * هسرحم ظذحلا نيعب ىر هاعر

 ىماز اللا فطصااذا ىدنلا ىفو * ىدن لعفل اعارسا رياعااك هارت *

 ئماغ اش نع دعب نم لذ و * همئازع" تلخضتاذ كرمشلا للذ لَك
 ىناع هرج ليل. لها نم هب * هتعرشرا ونا تككو ذا اختاو

)( 

 ن

3 

0 

 ساكنا لصالا مائل ليمب اوسيل *اومدص ناءاع 0# ىدلع اعلا سح

«+ 

2+ 

0 

 د

 هن

37+ 

3 

 د

+ 

 د



 ا
 +2 زا الا : ةياهن ىف ةباغ * باتكححب ىتا ذم :سللا مم

 * ناتبعأالاب رودصلا ماشتلال 3 نإتين ب ق3 «كم كاني ف

 ' * ناذفلالا ةياغ ىف روما نم * ىممو لكحام لك الج *

 * زاررحا ريغب الو ىقعورأو *  ةيلش يافكلا أذل ىيفلءسا) *

 * زاخ دعو قوام ركحو + اليو اردق مانالا لجااب *

 * زاجنالاو باهسالا بورسضنم * يصف لوب ىتا اميابو *

 * زازعالب صخ دق ربق ضور * ءاسمو ةركحب لكىف داج +
 * زادتالاب 7 تاانلآ قزعش * هلا نم ىئضولا رط# ضراع *

 * قرامخ لوجلا لسع هلأ- حت تعوءلك ىن [كيلكع  ةولضوو *

 ١* قزانبتغع مانع نمو 3 نم + كل فامعلاو لوألا ىلعو *

 »8 زارطلاك اهددر اوعصا نيح * مهالع نم 'ةلح رهدلا سام *

 #3 زا ا ضرا رصل 0 0 *« ايسم قا ند تك/نلا رون 1 1

 0 فا ف اج

 تا تالا ما هجن ع ا وي ا

 # 5 ءاوضا 0 ليللا ىف نينغب + هو سشم ىلا نسوا 7 «*

 * "سامع تاناح نع نجلا كنت * امص ىالس :مىوشنءانيءلكند. *

 * ساعن قفرطلا جباسك لاا شةيتسم * سسكتم وحلا 2 انو وئر

 * سالخ ءرلا بلل رعس لك نم * تقطن نارها نوتةعبدب ىدبت *
 * "سايقم ءوذ ىن رغثلا قرابو * اهع-م رد ىلاللا ديضذ ىكح *

 2 ساكلا هرجخالاو د لا له اهتشا مه ىف هيوح دق اه ردا مل 5

 * ىرا هل ام احرج بلتلا حرجنو * اهتماَق بصلا بلقب وفهمت ءاقيه *
 ١ 0 ا * 9 50

 4 سارح لثم اهيلع قيع نافجا * اهذ مو*عا ىعرب ىلع تضق *

 #2 سادسال اساّقلا برضا ثتحرو #* امد اعراو ىسل اهم ثب ّ

6 



 #« "ا #
 ردن مل كالفالا انمهئابعا 4 توب نم * تعضو ول كالفالا ىلع ب ونذ ىو

 رزو ىلع ىواب الو افهك كاوس * ءئءبده مون وجرب سيل نمل عفشاف
 رردلا كش لانكم ىلا بص عومد * تردتءا اه سرعلا هلا ثيلع ىلص

 رطع ىتلاب 0 0 #3 ,وناكح باككالاو ر مال كلاو

 غلاك, ءامثد لأ 1-0 تما #7 ام ولاعفلا صن نمرهدلا اواحام

 2« ىتاذفات 0-7

03 

0 

 بى

 ن

 د

 د

2« 

 »ب

 د

 * زاربلاب مهتادح تدان نيح * زادت ١ هسه ىقاش

 * زارها ىا انقلا نابند ىف * ادبرف تيقن ذا قولا 7

 * زاهعدلا ةردو 0 *«. نال .ءاسضولا مهنع ىنقاع

 5 د ناؤعالا ,ق اوه و :دصعقأ * رعص ىدكحو لم ىلإ سال

 * زاوجالاو باضهلا كلت نيب * ايحو اورامو مهسيع اولخر
 * زاصصراب اهتاد> تنغ ذنه * تاصفار اهريس ىف اناطملا و

 3 5 ةنارطلاة دسك نع ااطبلل اورطو ذم ىجدد داك

 +6 زارعلا فارسشلا ىبرلا كلت وتحت * علس لها ىتتنت بكرا : مي
 «ةدانهتلا 7 ريسملا تزهتنال * مهلا ريسملا نكحما ول "1
 * ذزاكع ىلع ىشع اريكحص وأ * مهيلا دف اذ اًفيعدد سس

 + * زانك مهاجل رذع ىا * مهيف لا حوراب قايبا ام
 "3 زار>حالا 2 َْق مهوق راص # مداوه ىف هحور عاب نم نا

 * زا'ّرعاب مهبح ىف لذ لكخ راصتناب مهيدل سدكح 11

 * زاوقالا و داهولا عطق دعب + عاسب تططح نا بكرلا ىداح

 * ىزاوم نم هلضفل قلي سيل * ابيبح ىنع مالسلا نغلب
 *« زارجلا“ ماسلا“ ندلا:نهظم:*:انضيجا مانالاو لشلا 0030
 ىزاغي تقو لك ىفحامر * ىداعالا رودص انعاط كلزي ىل

 زاجلاكن هل ىري هاوسو * هالع ىف ةنيتح دحم لكح

 د

2 

 د



 فك
 ررضلاو باطل الولح شكل جب * نمو ريجسلا فوكو عورملا نما ٠

 ا داب نه سانلا لضفاو * مهاكا و ,هاكذناو ٠ مانالا ريخ

 ردكنم رونلا ديعف لهج كالحا * هني ىلج نهو دوجولا 3
 رب هإ .سراد .اعبسج نوكلا يك ال + تدجو هنيع الول ملاوعلا حور

 نئصولا ىذ.و اقارشا ةريصبلا ىذل * ةيداب سعثلاك ىلا تازدتلا وذ

 رلضلا هلغ ىور الالد 0 * هد نم ء املا ريغ" ساحتا ابنم

 ررص نم 0 طظايفح اف. ىئم 7 ع عل عايض كعرب الو

 00 ذللا ةيلعاتا دفا !ومارن دقو ءاعملا قفا قاغوتلا ةبقرو

 رينا سضخا هلا ل هأنأ * دقو هيلا قوشزم ند دق عذجلاو

 سل الب أودتراف هلآ ةلطخال »* اهاسرا ءاوطب رح ا هذح | و

 رمهتم توملا ماؤوز نم ضراعب * اومر فيك عملا ةادغاشي رق لئاس

 ردحم٠ ذ+الا فورج ليخ ليسي * اوقرغام دنع ء افجاوهكا فيكو
 ركمالاك موتلا سؤر و لباوص * اهلجرا ناديملاىف ليخلا اًمأك
 ااا ىنطا !١ ليلط نعم ا < مهتاهد ن فر رععلا تارتهاو

 دعا و مأ اهيل | علب تع ا ماه 2 دود و هيجل 552 نكس و

 ا مول لا كافه اهداينا هن ةيدان ليغلا دولا قل هاش هه

 رفظط انك وا بان 5-5 ىف فتملاو مه اهضيار الح ملا ماعم د

 ررشثلاب ظحأ الا ىرب هك ىذا قا #4 8 1 صفا ضصيغلا اال ىلذت

 رهزا مجالا قوق نما ٠ ند اب + اونو هلعلا ََق أودا اد دع لاك ءإ اوا

 ريسلا- كيد ىق م يان نموا 7 مهيداشي 3 وأ مماتاتلو : 0

 رفظلاو ل هصق اوزرحاو # مواكح قلخارع مت ةيور اوزاف

 د رذح ند ىلا فود ى قودىنن 1 ىلا ز ند تهعح | لو لسا كنس | 0

 ىلو



 تنام 30937009993335 يبيح

 اجل
 28 ىف مهلا اهنم نضنن نالط * اهتنءا فن جر ليخلا هلو>و
 عملا ص باغ ْق ريواغعم كل ردح ن هم ضيبلا ىم < ضببلا تاسو

 2 لكعلا نيطتس فقوم نم * اند نيح بصلا ىلق هللا تنثان

 رذملاو نمالا نيب ريلا ىف حارو * ةفياس ريصلا عرد ليزمست دقو

 رفلاو باجتالاو فرظلاو لدلك + بلل هل شيج ىف بلا هءاجام
 ركشلاو هيلدتلاو مقسلاو نزكلاب * اماقتلا مد ىف هافاوواالا
 دلا.ىدزلا 8 الو ةايحلا ولح * ءطيش نا ام ىدزا ضايح ىشغي

 دا تترلع اهاصم مول لون * ءةماع كتف عاج ند هل بىعاق

 سمتنم قاشعلا ىلع بح شحن * امسكنم مادقالا عم لازي نأ أ
 رظنلاب نيعلا اهتتك يىئاتكم * تفحز ذا مون اهاث دق بناقم

 رهسلاب نافجالاو متسلاب مجلاو * ركتلاب بلقلا ئضي بحلا اذكهأ
 ريثساك سلا نسيلو.:تيلشا نحب * .نمم ؤذءثتخلا نايرذا 0
 ركذلاب بلقلا نضت قامالا-نا * ىنقراقن:ال ىامالا دو  ىشفأ
 رزالاو صمتلا سيسم ىكشت ىح * متسنمو فعض نم قر دق مسجللاو

 نععشلا« نم تاما هزه بجاحم * تدمع ذم ضاعالا رعب مل نوملاو

 كفى 3 ا عي * دقو هيلع قوخ نم لاللا ل
 6 رفظلاو ثيللا بان نيب ةهون رع * ةرذعم كولا ال كاهذا.كديهناأ 9

 ريعلاب بلا قورمص نم ير ّىح> * ىيطعومو ىلوق ىلا خاصا اخ
 ررسلا عفرا نم اووه دع كولم * مكذفىوهلا م نس نا

 رفعلا الفلا ةلوشلا كسالا ريصت * هترط س ىلا كرد عد ريغ و

 ريغلا و مهلا فلا فلا ملءالوا * نه و دوسالا كتف هل سنا ىظاد

 خدم نجلا عي ط1 ىقويس * تكشف هب بلق نع ةراغالا فك

 ردك الب وفص هل حاتي لو * بصن الب موي هب رمي نا اه
 رعماولاضلا تننوىازلا ثيح + يس ىذب اناتله موي هتبلس
 نم راتخلا الفلا ئظ راما * نع :كاوه ند رشم انا انه
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 * ذخألا ءاوس نع اهنم تالضو * ىحم:» .نع نددس بونذلا نا *

 : ا عشا رصاع لكح نم * تبذعت ةاصعلا اذا عيفشلا نكف *
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 رغتلا 2 سأك ىف حارا ةقاراطسم #7 هفشا م نم الع اريدم او

 00 تنل ف ىللا  ولاعرخ + لاكاذب جاو نع مكرا يصل

 ردصلاو 01 نيب تملا حم

 0000 ل للا بسا» [بتاع مار حرم كو
 2 ا نةملا سسكبو * هرظان كافل ديصل عر لك نم
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 ذدب مل هذو رصو ىوهلا الوا * هدب داعب . ىويايلل هاندا

 ىذش سنن ترس امل اهيا ىف * هعمل دعم ضرا نم هل تيه

 دمع بولت لج موا ىرعج «,الئاغ الإ كيلا نا
 ذفهنم مارغلا ىف مك ىضقشب * ىوهلا ىضاَق اذو هلذعي مالعو

 ذدلغه بودتلل مهس كيدسي * رظان هاعر بص ىف هللا

 ذذعم نونا كلت نم بدهلاب * ىلئاعم باصا مهس ند هالبو

 ىذق دق عمدو دهس نمفرطلاو * مهدعب هم ىرطا ون ءاكبلا ىثعا

 ذيع 4 مهدادوو مهدهعلو * مهب> نع ةوالس ىنم فاي ىل

 ىذذلت ءانعلا اذه ىف تدحوو * موبح ىف ىل دلو ناذعلا بذع

 ذوب مهيف بح لولخل * عضوم لذعل ىلف ىف قب ىل
 ىذغ دق ةحلا, نم بلتلا و * ىوهلا رهن نه ساكلا تيرم ال

 قيام م عبتشا لارا لدلاو مو: ةيؤرل اناثرغ تيسما
 00 3 هيكلها اه

 ذقوه قارقلا بصل دوع * ىلا ناكس دعب دعب ند له رهداب
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 *د«ىذوعت عر ناكدقوذلا ىرجو * ىونلا فيراصت تذفن دق رهد أن

 نء_يقم رارغلا ىضأم دتهع * ىريصت لف نييلا نأ مدا

 ذخالا تالقرأ ا قاينلا ريغ * مهدعب وع نم ىلاه رهداب

 ذفنم دعبا ضرالاىف اوكلسي مل * تبحا تاذخ الا صالقلا الول

 دوحا هماهملا ىف ريس الا + ها نهل اهذ رفاغا مل

 دق انو لئابيضغن' العلا :زاع * نمءانتنن انلايلر لقت 0

 ىذنحت وا مهنه فاح لك نم * ايقانمو ارخافم 0 056

 00 ا * تهارنتو هلاذ قئالخ الخ 8

 ذوشللا ثولتح نمتلجاامهم * هنييحج سعث روني نويعلا ىل#ي
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 ادشحَو قاشعلا درملا دزح دقو * مذ يف لك سمرا اَوْريرَب لكأك

 002 لك اخ لكك *' قدم عمالاو عقنلا اولجي مل نأك

 اذرجا ةعيلطلا نوميم 00 * نفاصلك نم ليخلا اودوقب مل نأك

 ادروم ماسخلا دخ ا وكري مل * امد ةفعار روسلا اودرب ش نأك

 اكرم اهالد اههلا قتلم 1 * شاؤوع ةابكلاو او ري "لأ زو

 اددقم ىداعالا واش اوكري ىملو * اغولا ةموح ىف نرقلا اودقب ١ نآأك

 ادب مهل نوكأ نا ىل نمو مهلع * عفان فهل ال ثيح ىسفن فهل ايف
 5129 قا كالا ىف اتهبواجو :* تءرت نوصنغلا ىف قوط تاذاك

 ىدر نم هيف اهل اخارفا ىمحل * عنم ركحو حودلا ىلاعا ىف اهل

 ادغرم انوق ضرآلا ىف اهخارفال * ىقن وحلا :ىف ريشلا ذغت تراطو

 ادد اشيرو ماظعا رؤس مهل * ىرْثلا رهاظ ىلع تفلا تءجر ذمو

 ادصرتم لزب مل هانع دق امل * حراج ريطلا رساك نم مهل عنا

 اداما حودلا رمان ند اف ىلع ع فهر تن 4 تنحو تنرؤ

 ادسؤاو اهءاع 00 اه لجان مو * اهرهد روج نم عمدلا ضيفن انف

 ادهحم لاز اه ديصلا ىف انهلاثماب * دلاص كارشا-لاي>ا ىه اذا

 ادصقاف شيرادق قارف مهسو * ىوملاو نيبااونالا ىساقت تاظذ

 اد روم - ةوضدقو نع مه 5 نعاذا ئومش م حرب

 اديك 0 سراد ىلع * 0 حم اذا ءون مهصر ىلع
 1 كلا از اننم» ماهم هل ةمو:ءاركخلا قذر ديت انه

 ادؤ ىرش# ىف ل رلا نم اصالخ + مهاحتل كب لها ىحن جرا

 امش برطماه ا تا صدم تدلع < ابمعاخ 1و 7 ىهلا ىل لطصو

 6-3 لادن هَ 0 2

 #3 ندي م مدح دو لوأو 0 0 0

 هان دأ
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 !ذصقم دقولل مسا هنم عبصأ و * هور قحلا ىلا تراس نئرش

 ىدنلاو دجملاو معلا بر مض دل * هتاذ يصنع مض ريستلايقسف

 ادمرس هيقست ناوضرلا نم داهع * ىوح امو ب رضلاك اذ ىلع تحح»و

 ادرجو اًفيس سائلا دادترا ىف اضن * ىذلاو قدصلا وذ سائلا ماب مأَقَو

 اديشم. ميوقلا نيدلا عجبصا هب * ىذلاو سأبلا وذقوراغلا هدعب نمو

 اذسحم ءايملا لابرمس صمم * ىذدلاو لذبلا وذ ناعع هدعب ندو

 ادسم ىلاعملا مو لزي مل نمو * مشاه سرأو را ركخاا هدعب نمو
 ادعتمو نيرئاج سانا ميم * لزي مل لدعلاب سانلا ساسنيح نمو

 ادعراو تاهجلا لك نهقرباو * ةئنق نوج هماا ىف رطماو
 ادرعو اهيف هاراج نه ريداو * اهمتيس زرحم ناك بورح تناكو
 اددسم امهس رودعملا نه ىبريس * هلأ م هلا هللا ىضق ات

 ىدم اهل رومالاو هبا نامز * ىضم اهدعب نم ىسفلا ديزب ىلوت

 اددحو اهيف دجءلالض بوعش * هي. تمأنلاو نيدلا ا 9

 ادقواو قوسفلا نارين مضاف * هايد قيرمت كلاا عفر بحا

 ادشرم فل, ملزج-رلا لاضإ نمو * ماد كلما الو يبات هشد الق

 ىدرلا نم اسأك ىارشالا .هءيرجنو + اليركح ةعقو كت“ لذ

 اديزم رحيلاك عمدلا عيت يي + عمدمب كاب نيباه اودتغا فيكو
 ادد مصل حيرط نيبو * لمزه ءاهدلاب محجبذ نيبو

 ادضعمو الخ نيناج دق بلاوس * ارفاوس هوجولا تاييح نيبو
 ىدضه ىعدب نم كاككأ ند لهأ * ايفاش كل 5 3 اناوح ىنبجا

 ادحومو ىئثم قاملا اذهسدرلاىلا * ىضم كو سمز نهر امارك اولوت

 ادطؤم دوط مالحالا تشاط دقو * مهنأك ىدنلا ردص اورب مل نأك
 ادأساو مهانا امل. 'نهفاستساب + "كفئاتوب درط نع اوما

 ادعه ليلا ىف ماوقالا تما دقو * مهنويع ىلاعملا ىف قرؤت ل نأك

 ادنفو سكت دوجلا ىف مهمال ناو * ىرقلل نرحنإ ندبلا اوقوسي مل نأك
 ل
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 هدايع اذا
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 مو قلخلا ىف ىعد نمع سل اه
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 * هل الض نع وعفا اه صخش ءزر /

 5 تادعلا 5 58 ءلا

 ريغ ىف 3 2 لاق دا اح

 اًورغم نأك نا

 نع نارا قولا لوش ال |ذ

 تعقرت تاهاملاو هنم هانداو

 هه نموا انولكللا واو

 لدعل 5 ففك ا 1١ج

 و طاع اهنم رردق
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 هلصو مول ىف ماك>الا 5

 نيكيلا وه
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 نلف دل اء اي نوت دع
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 2 تلد اذا رد تدل صيد مر و

 ّك هلو --سر ند هللا ملا نأ ىلا

 0 ئذلا نآهزا 0 هوجارو 27 هرطخ خستغلا قلاش نه

 الج زولصلا سافن ال ى دعو
 اديس موتلا 35 اهف

 م ارافقا 0

 00 5 كاذب اوفاطو

 ! اذ نرخ كش ق.تنك'ناو

 ىدهلا ىلا ىوسلا ميلا نإ الو

 ارد لوقلا 'ارتك قفنو

 قل 101 نم قاوظ ال

 ادفدفو نوح

 ايوكعو

 أدر 2 ناك اًددص لاو لاو

 ادروت لالسملا بر هاحدحان و

 ادهمو ماك

 اددعقن ا اهرن هحزم تياامولع

 اديفم ناسللا

 ااا 5 قلطا لك حركاو

 0 301+ لحو

 ادنساو ماع

 0 ادوعت م هرهد نم "ىرعأ 1-

 راو ةاحلا هيف يهدم ىلا

 ادمرا ناك نم نيع ع اذعلا ىل#

 ىدب قران ى

 ادحنا و دالإلا لكح ىف مهناو
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 عنان روصلا ىف يا 5 * ثعاب زاخلا ثء قحرهدلا ىدلا|

6 
 متاوس نينمؤملا عجب بوثذ * هركذب نماب هللا كيلع ىلصو
 ماو قادرا عملا هل ا مهل 7 مراكالا صكلاو كلاو

 حجل

 22 لادلا ةيفاق اي.

 ادهسم تاراسسلا”قىعارا تحترو * نكرم رتل ٍ تقرا

 ناك ا قفا قى دومورب 37 رشاعم ف تا ارهد هليا ىح ش

 أاددؤس رهدلا نم اموب اويستكا و #3 مراكحد 9 ق موةمدق امو د

 ادروم دجلا روك نم اودروأالو + انلتحت نحل شور اند

 0 ميسو مسجو * رظنم لفاحلا ىف مهنه كقوري
 اددوت مهنم كيؤصي ىذلا ناو * بلقو دادولا م4 مهنطاب و

 ادهزت مهنه نوب مه ريغ قو + ابغي مف قلطا اذه نوموسل

 ىدنها امو ”ماركلا قرطيف لضنمل * ةلذ ران طلييستتلا نا لآ
 ادئوو هنئم مزلا هسساو * هكلم لدعلات داش جان بر اك

 ادعلا نم رودصلا ىئثت مهلاثماب * ةلغ كلا ةقور نه ه 2
 اذنهم ماسحلا الا اواعشا الو * الشاع. قيدرا لااا

 ادضنتم ديدملا الا اوءردا الو + ةماده ءامردلا ب1 اوبرش الو

 ادحم» ةطرسلا قوذ هل اوحكاف * مهزع بالسا ديصلا كوالا زو

 ادغرا علا ىرذ ىف ىه شدعبا* "قير رهدلاو رمعلا ىضَس انيبف

 ادشزم ديرافالا بيط نم مممدو * انداش بعاوكلا ضب نه ظحالب

 انس هةماوت نم. هديلا. دمؤ * ةيكت 'رهدلا تال ل عنا

 ادهءم نأك اهدعب ءاوق ناو + كلف صضفراو ِك هلا ني تقع

 ادجاذ ناك دقو ادودحم مبصاو * ايداص ناثرغ لالا ئرز ىبماو
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 معدا ر ةعيطقلاب ىباتل نامز * هسوق عز' مكح# نيب تامر

 مدان رهدلا هل اه ىح ىو * لدا ملو داد ولا طفح ىلع تعبط

 خراشىدصةوىيع#منعءتاح اهو * انا اهو الفط بلا نابل تءضر

 ” (راقلاو اهنودووكرمالغاو * انهتدضق تاعساش راد برو
 معدار قفالا بناج ىف اهسلا مجلو * هتعطق مالاظلا 1 ودو

 راش وذلا ادص ىدب اع ريغالو * اهتالف شحو ريغ سدنا نم امو

 حتاوشلا لابألا انع اهيسحمث * اهلامر قوف جوهلا 0 3
 0 لك" 0 0000013 1 < اهضراب نلطا راحت اذا للم
 هر حابرلا جوه اهريس نذ * ةزافم 0 صاالق موكو

 7 يش و نابش و لوهكح # مراكأ رغ ماوقالا نم اهيلع

 00001 اق تنال اهءرذاب * ىرسلا و ضرالا ةعش اتعرذ اماذا

 خاش ل 000 ك1 لع ماتم. ه4 نذو مانألا رخاتهب تاق
 عذار لكلا فورعلاب وه نمو * احتانم مانالا ىلوملا ىدهلا

 و 0000 0 افاد راح + تمح اذا ضف 5 ةحارأ هل

 طال ضرعلا هل سند, اف قن + ضغبم لاو امب أنثي حف قت

 حدابشش ماهللو الا ىنس الق * مراضصم لاازل ١ موب ىف لاص اذا

 الاس دوسا ناردغلا ىف 00 * 0 عردلا ىف كش نا هلاسعل

 حتاوس موق نايتفلا نه اهيلع * ايزمش ليخلا هءءادعا تحض اذا

 حمءاور لابج ىدانلا عمجىفو * ىدنلا ةعاس ْو ء اهم! !ىدافافخ

 ملاح توملا نم ليس مهب لاسو * رداوخ دسا ءادعالا ىف لاج دف
 00000 ا لاما عطقتو + قنا ةزيطا وص ىف ىمترت قم

 د محءاوه رورسلاب ىمه حابشال * ةبركب ىريص قاض نا اهحاوراف
 خذاب ةمايتلاىف نعو ءال-ع * هل امسنماب قلخلا ىفامفاش ابف

 حاز رس ل نأ كسع 2 ردن 7 1 مو هعامثلل كك ع كيحيرب 5 1 || ١ 8 57 1 3 ل < !! 5

 ىلصو
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 جامر و مراوصب اولك ذم * ةقيتح نيتكسما وعكا كاتوذ

 جاب اريخم :ريشبلا اهيف + ىتا امل ةعج اهلين مركحا *
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 ىحاملا عيذشلا ىداهلا ئطصملا ىف * يظن اع تايبنا تكلا
 حاف ز كل لبنا 6 ْق ن قعد لوبتلا َن 00 هلع تثتءه 27#

 حارفالا ةطقب مويكهلا فيط 2 يقل دوو ماسلا“ هوس نع تقمقاق 7*

 حالط صالق.ىداحلا. درغ ذا «,اش.تضصقراهءالول ىذلا كا
 |١ ءداشثع :تاةتعأاالا 1

 حادؤلا 4 ر كح نم 5 كوعلق * لعثم بطخ فشكىف نا همأ نم 3#

 حابشثالا لوه و هودحولا نرح# 7 أه ريس

 حاسف .دؤفولل لضف تاسبدبر * نلاىرست جئادم رت ١
 ىجايص حالزيحىريس تدج و * هيام تي اذا ىلحر تطط>و *
 حاولا نمو جاردا مر نم * هلفقن هزت مع هل نماب *

 حاس# ءاغتبا ىف دصقب و ىجري * نم تناف تينج ام ىذقنم نك *
 حاازلا يئاكر كاج تدصق + اماكح ىبرهللا كيلع ىلص *
 207 ىدنلل٠: قرخ لكح نم * افولا دجيجا لآلا عي ىلعو *

 حاغص روهم وا رع# قادصي * الءلاباطخ يتلاعب لبعو *
 كنج ا إس موي ىف * هراخضت ءاعلا غلب نهلك نه *
 حالس ىك وا ل لك نم لا ىلا'نيعرسفلا |
 حامرالا ىلاوع 0 #3 مهحافصب ىدعلا ىل لع نيلئاطلا 4#

 0 و ليد نساك 7 مهلابعف ناهز 1 جب تزل *

 3 لل 5 تكتل فاق 7

 و

 د

 د

 تت

 محءار دعبلا ىلع ناد هلو ١ #4 مار هو 2 نييك مانعا

 عافانا الو ضوقنم وه الف * هلابح ترىما ذم ىدادو دقعو

 محداونلا ىنوفج اهير# ىه اهف * ىجمدا لب« ىوهلا مكح ىلعتفقو



 ا
 ماحم»الاع ن ات ديءاو * 7 >- دقه ىفك دق ىنامز الي

 يانج قارغلاب اهيف تبصق * ةردغ لوا رهداب هذه ام

 حا عسلا ىجعمدمب موسرلا كلب * أبو ره باحزا كلث ىف سما نا

 حاج و هل ضور قلاح ىف * اهنيب ىوهل داوج تضكر مكلف
 حارلا ءاستد> اب ةعالخطا ليذ * اررجم عورا نيب اه تيعسو :

 ىالصت>رطاو ىكستضفرو * اعد امل ىنوبص ىعاد ثعطاو
 حابيصا ىفو ءاسما لك ىف * ىوهلا ةعبامىف ىعسا تازاه *

 حاقا بيتش نع اع رتفب * ديغا لئاملا نسح ىلا اها
 حادقالا نع اهيفاه كدتغي * هقادحا رتافب كيلا وئرب

 حاسبكلا نع .انانغا ليللا ف * اهرغث قران حال نا. جالوا
 حادر حاشولا ىنرغ ةلويطع * قطانمو الق تاذ ءاديغ

 يجا رفا مهدعب نم تصختتو + اهلهاو نوئسلا كلت تضعنا من

 يجالف ن نايتساو بهايغ | 1 * 6-5 ككل حاسم يا 9

 ىادقو ىرسسيم مهسأ تكرتو * ىوهلا ةعيايدز 0 00

 حادملاو ًءآادالا دصقم ىف + ىخنادمب 5 110

 حايص هوجولا رغ رشعم نه * هلوصأ نا تن عدلا كاك 3

 اك دطلاا 216 اهتنتلما ام + لاه ىلعا ءانلعلا ق لخ نم د

 00 ١ لآ دسك ىلاح ى + ىدتلاءاونا كيغو ىدتلاردض"
 حار ةفالس هتره ناوشثن * هنأ حح ءاطعءلا موب ىف يهب *

 حايشالاو موصيعلا ىيجضام نم *الفلاو ةراضللا فلانه ذب نه *

 حاتم لوتعلل رخل تيلس #* مهلوقع نأك امه واودتغا ع

 ّ حأ نع لوف نع هرعت لو * مهءأج دّكاه نا اوناتسا # ٍ

 3 01 0 دلأ قاليشا»» ارلواي سوه دمت هيا و
 3-0 ءكاتهذ

 د#ذ

2+ 

 د

 د

 ان
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 رسم وا ارناناج اهم ناس * هلي قوس توأل ضايح تدرو 7

 حرعب عيلظ وا ءاوق ت_.هذ فخا داو> نم ارهظ نس اه +

 جهت ال جزاكم ادغ لب ال * تدع اذا تافاصلا تاذو الا

 0 وصالقلا اهل مزتتدغ و * ةبيط ملاعم تبا اه هالول

 يهل نيح لك ىن اهب تدعو 3 اهركحزب اك تعل وب املو 3#

 حرفت بوركلا دع هدم + تدغ نمو ماركلا لسرلا متاحا *

 د

+ 

 جيشنا ىفرط ءامب تباو الا * ىطم دق رهد بوند تركذ نا اه *
 اء ىعمدب ىبد تودغ اللا + 0 6 تحال او جام

 ييبأأ ديعسلا وهف وب هيلع ىلا كتعافش وجرا *

 0 دصق * ىو و اه هللا كيلع ليضي *

 _** وتب ناغزا ماسخ مهب نمت »ا+ اوال رصصلاو قالا عض
 6 ا ضخ اعد 5 :

 حافس مددعب كيلع ضاق 3 ىوولا ناكط لن ا 35

 حارألا 0 بلك قارشب 5 مهليحر | مو تيزر نيذلا ن

 حا عمدت عومدلا 101 7 3 قارفلا نمأ 37 0

 #3 وأ

35 

 * حاطيو فن انن ا نورد ىوطت * مهسع تراس موي نم 5 *

 * ىجحاص كالدعو ركس اذ 0 ١ همام قار 1 رد نم كوعسو *

 حادفلا هدنزب بولعتلا كلت * ىوش اهو قارفلا عيص امل اهاو *

 حاضفلا اهركسب قافرلا كلت * تديرعو قارغلانآ ذا تنكول *
 حايص جالا دنع مهلاهججا * رجا عمد لدم رطقت تدغو *

 حافلا“ هدئرو .زاصخلا وحن + اهتاده ماثلا نه ني تق
 حاشوو قطانم تاذ قاشع * ىوننم تنغ بكر اىف اهتادحو *

 حاورا الب اماسجا تاو * اعمدا تلاس حورنانا تدهشل *

0 

03 

0 

+ 

0 



0 

 ام

 * حيرضطُشس ىثفد ند انيملا ال * اهدخ دوز اواب ادغ مكلف

 * ع4: وه لب دععلا ردك ادمع * اهديد ىمطن تدلك اأاطلو

 دب
 روحي

 * حجرع ءايط ىف جدم تعضا و * ىوهلا ىف ىرع تغفنا املاطاو

 * حم لح ريخ نم ىتجلاو * مشاهنم نطصلا تحدتما اله

 + يمنا هالع ىفالا حدملاو * لطاع هالجيف الا مظنلف
 * جوتم ءالعلا و راخصلا ىكاز * ىلا اودقع الملااذا رائقلا باس
 * حجرعي هاطم ىلع قاربلا قوف * امم دق قئاراال قئالخلا ريخ
 * ملح كش فرط! اهتمناش اع + هلم لاجملا كاذ ىأر ىح

 * مح وعلاو اهداهجج وا متاويح * اهلك ملاوعلا هيصنمم تدهش

 0000 |آ 2 نلوشنكب ىنححا *, دب لبا ترهظذم نوكلاو

 * يرأت هسثنو سو ادقف + ةح#مب ةباكلا دعب نم ةتلعو
 5 ه2 نكح آلا مهدنم 0 مهريغ و نولس ملا ءاسالاو

 * جرا امعيج هل ءاينالاو * اهروثقرش سعلاكىذلاوهف

 + اوجرع هيلع ج4 هرون نم * مهروهظ ناواىف عج لكل و
 * عمرا م دك 29 هلوه نم * ىرولا مطصي مون ةعافثلاهل و

 : جلجالا نيللَو ةحايصلا هلو + اهلك ةحاصفلا و ةحاحرا هلو

 3 ه:دح نم اهراحنو + ةعو2 اك ةحاللا هلو

 ١ 0 0ك دآ ري كلاو * قرا ايحناو ليل ل

 + محتتي لئاسب نيلئاسلاو + هذكح نم لباوب ةافعلا ىف
 تالا ماقللا هلو هل ضف نع * هباطخ ميصق ا 3

 5 6 5 اهئاهرب * ةعحب لادا موب ىدعل م مخ

 + عا ود اندلان هند عاملاكح * مراصب دال_1للا موي ىلا 3

 + ججدم ل لا و مقا عقتتلاو * انَيلا ٌترجاتت اذا ةايكلا ئد رع

 * 51-3 ضوخىناو * هراغ ضراع حال نا ىذلا ودو

+ 

 تدرو
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  0ا ريم لاو مح 30

 * ثولت ةمايعلا ىف قد الخلا كلت * تدتغااذا ب ونذلا نمعيفشلا ىلنك

  3ثعس و هالصلا انتم هل ىدهميذ * ادعو نما هللا كيلع ىلص

 ثيثتن انءاس ا لكح ىف * مين 00 امسصلاو ةبارقلا لغو

 كليا قاب كلت مو ترسو .* ةيعدطر نيف بكر ما

 6 مول تا أ
 جرعاو امهنع لدعا مالصف + جهتلا ىلادي دقو داشرلا نأب *
 يداو هاجد ىف ىناكر ودحا * ةياوغ ليل لك ىف ىه ىلاو *
 2دلاو اهطرقو راوسللا ا #3 قع“ يضل ديغلل أنو: 3 3#

 ل هد مادملا فو 3 د ايامثلا قرب اذه 4 37

 جرجزتلا اقل كاذ اذن ايهم + رئاط جانج ىف ىلق نأكو *
 را ادغ لو اسهتع ىاهنو #3 د لو ىلق ناب 3اس هم 7

 مجأت اشلاب دجو دقو نم * هش ىولتس نس احا
 حيردت اسحمم اهو نم * ىبدلا راعا ضو لايخا ىتاف *

 منيع عب ل نامدسا دك و + اهدا و عراجالاف يللا | *

 2 ندج لكو لاكلا قوف 7 ارم اهارك نم قافر تدغو 7

 يهنملا ىراانل رانتسا دف * ىرغي داعس اف لايخاب حر +
 يرداو لايخاب اهيلا ودعا * عمط» مللاعم تحال امكفأ *
 قفا ىع املاطف كيلا ىنع *

 نه دهع ىنباوغلا ا اهاثم هت ردغلا ناك وت ردغ

 يلا

 حب رسدسلا كدعل نم بحايكلا ران

 409 نسف
2 

+ 

2+ 

 ان

0 

«+ 



 #ي 11 4+
 اوثدحمو ىتلتقب مانالا انلو * مكلوتقم ىنناب ثيدحلا عاش
 ثلغي وا مكنم لصوب ىروب * مكيف ىدانز عدف تيضر دقالا
 تر ماوه ىف ىلق نا ولو + مءاضر تش نا امون تنكال

 ثدحيركحلا قوش ىلوالا + ادئاز العف رجقلا ىف اوثدحت مل +

 ثركيو بييملاوسقب ذانيلب و * افملا نم رهسأ اه ىلقا ولحم *

 ثبعي ةيحلا فكاذف كح + م0! مل بص لكح ماس لها اب

 ثعوالا بيئكلاولئا اثي> + اسّنلا ةعلتا نيب اه ,كحو ىل
 ثكع علاضالا كلت رع و + امد عتري بلقلا مذ ىظ

 آ“ ثنؤاو نوعا ارح + ىدعلا ولذا وعلا نم لظاىدهد>

 ثدحمو عماسل لوقب ىعكأ + ةودن ىتترع ذم ىناسل نكا و

 تسد ىعطإالا يبا ىررصق * اعا و بابزا و ىدعس دصقلا أه *

 000 واخ هلل < لزب ملءارح 0 لي
 ثوغت سوح ولاو فته | ناو 5 ا ناهكحاا رش نم *

 تيطعلا تادلاولا ءاسالا وكذت * ام ةنما هم تكحذت الن

 : ثفن قئامملا ديز هعور ىف 3 العلا بر 0

 00 06 ىولرالو ىلوي + اطتلا نه ليا لعق ىلا ىدها +

 « ترغب مهيلع انقافشا تيدبو * هيك ناطن عع نا وطه

 ؛ ثقريو هبدل ا راح * هب ىذوب ام هتمامو فلي مل 3

 دلك ءراكلا و مب ادغو * مهام حازا ام مانالا» 5
 تكي هاوس اهو نارعلا نعا + مكي نيقلغلا حاصفلا ذب

 ثدحي ةعرفمللا ىف اند ظفللاو * لزب مل ميدو نم ميدقك عم

 ء تيلي الز هيف ىرتميال + امر نم هنأ بيبللا ىضش

 ثعرمو فنشم وه و حوريف * هنأنآ هانا تكلا نا

 ثتبحالا لولا وه دنعلا نا * لهاجح دع الا هذر أه

 * ثرحم خابس ىفو عورزا ىغ 3 اماطا عاملا ردن نا ابع

 ا واض



 يم
 تايضقللا كيتاه ىلصفلا همكحي *تادفناوبرحلا مون نطألا لكشاك

 تاعاعش اهيف هلا تءاضواالا "* هيوانغا تةوداق عقتلا مظا ام 0

 تانايسذا اهيف هلو ادغ اذإ + هللاذل تانعاد عردلا عفدنال *

 تايحن نآرشغلا ىئناسنا الثك + *ةنعاشم ةتاكزلو ا 3 ا :

 تاجاح ءاثحالاو حناوذلا نيب + هل عواضلا باتحن نيح 5-7

 تاداع فورءلاو دوجلا هلزهو * الع مانالا ىزا ان لسرلا ديساب *.

 تابا رعلا ىنغت 0 مول ىدو هند * انهذتم تقام اذا اعيفش 2

 تافيفعلا كتاه ىذ -ىوطم * ترئشت !ذا هيحرا كاوش ل

 تانآو راسبخا كتاذ لضف ىف * تيلتاَم سرعلا هلا كيلع لش ١
 تاماقم ايلعلا ءرذ ف مهل نمو * مهسراغم تياطنمل الا ىلع اذك * '

 00 ىلا اهل * ءئازع تلاز اه عورا لك نه *

 تارينملا ره كالا مه نمو * مهبقانهتديش نم بدنك ١ ما

 31 ل هل * سّرفم بانلا كادحشيل لك نم *

 * تامالع 1 ىل لزانملا ىه * ابق بابق تحال ذم بصلا دشناام <

 2 55 د نك هع

 بنك بى 0 م * سه ندع عشه لا 5 *

 ثم ةبابضلا نايرارتم نع +:ةيلطتقا لونشلا | مال

 ثبت لوب هلو الا «ءانبط الرق“ بطلاق ىلإ
 ثشعد ىووهلا ىف مدنج اتم * هب ىللق لز مل نيب هلل *

 ثرأتب لزي مل اهنم ىاشأ * انجلا ران موك نيرجاهاب *
 ثيع فقاعذلا قرص اهب اسأك * مكن دارو ماده نه ىنوجيعسأ *

 ثمبأ ايه ّتشلو ةايلسا/ىفال > المل قانا ما

 اوبل قلتق ىف مكحذا ول * ىوهلا ىف ملك اه ىرعش تيلاب *
 عاش

 ني

7 

+ 

2 

+ 



 * ١غ ا“
 تاربع ؛نذج نه دخلا ىلسع هل * مكس هفش ابك ع تاه.
 تاوبص سافنالاىدم علسل هال * هل داقرلا بولسم لابلا لبلب»

 تاوهلا م..لا دجوت مل ءالول * نمومانالا ريخىلا بلق قوشم

 تاسدجوو ران الو موك الو * . كف الو ضرآأ 1 لايج هلو

 ةاشلاو هيف سقبلا .يضساو + هتثس راونانوكلا لع تحال

 )0ا00] 9 لايملا هللا امل + ةرتنم لاكش هيف مامن داو
 تاقمو دعو همدش اهو *:هنركو افيرمشت هللا نم اند *

 تاراتسإا هالول عفرتل تناك *اهو مولعلا تانوصم هولا تصن
 تاراشالائدبت ىذلا ضءيل+-“اف * ةعجا نسا لكو لاب اىؤوح

 تاساتفا ءنم ال رون قرفلا و * هيهايغ وددت اذا ليل ع رفلاف

 تامادملا اهيف تقور ةناح ما * انما رعماذ تاقانر اذا

 را هلا كا رثكلا نوفطلا كالث + ةشئاط ريغ اناهس تواغلا رت
 تانجو دمدلا كاذ تاسن# تور * دقو معلا هاوداهيدث تقار

 أ ره كاذ الاو نكح كاذ له * هدنور راصيالا كفاش كم رد مل

 تازه هيفط ع نك يصف مو + ا تايلالا نس نسا اذا

 تافقو ىقاطعالل :ره دقو اهم * اديف اهنلا بضق هيك تمار

 تاّدهد نسا طرغل هيريعإ و * ةهتراشو هارع فرطلا فقوتس *

55 
 ني

 تارا كباه ردلا ظفلتو + لك ىف رخدلا خ ملكت اذا

 35 تارائتو تارا رهدلا ا 2 اغوو ىدن ىو ىدل ىش# وى رب *

 دل كانه أ توبا مح*و * هلبان ءاوتالا لع ا« *« اذا +

 تاحار ء:هاناطعلاب تبعتا دق * كو ليخبا ءادساب ىرغملاز اه *
 71 ال |

 كاماحو لايرخلا أك نم ةا 2: هك ردهم مول ماد اطس ناو 27

1 

2 

 د

 د

 دع

0 

 نو

3 
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 ت اشن ناي صغالاو ضاررلا كلت *تةشترافرطقاا ربخحودلاب رادو *

3 

7 

3 

3 

 د4

 5 ل

 تامعسن يتلا ءالج هتلج فيس * انا ضاررا نيب اه رهنال رهو

 تافطع حوداا لالخ ىف هل يا * ءةرقرت ىف ىوات ذا أك

 كلا ماوعالا ذا موب رهدلاو * أحرم اييصلارما 1 لانذا ا

 تاعالخملاو ؛يف تابايصلا وا * فيه ىذ لك ىباصتلل انداتش
 تايرهمتلاىلاوعلا قاقرلا ىزعت * هل ماوقلا قوشمم رو>١ نغا
 تارطخ هاومم ىذلا بلعب تؤه * ه_تاالغ ىيشت ىف رط# اذا

 تاكمتق ظعلاىويس هلو * هيهسا بادهالا نمشارا دق
 تاحارج اهنم هب بلق لكذ * ةفه منافجالا نم اهاضتنا اذا

 تارضن قلاب اهلف ايلا ءاه * تيدس دق دملا ضار هدرو#

 تاؤاؤالا اانثلا كلت. هابشلا> + رصخ قير قير رغثلا لمنع

 د

+ 

 +»ذ

582 

 »ب

35 

 # تارارح يلا ىفو غم بلعلاو * اهق باض را تكنو ىلع هاتعهل و

 تاولفع سلا ووص و ناهارالو + "إف امن رهدلا نوردعو ةعمحأ

 تامىدغو تائص رهدلا ىدم هى. اك لاك اخد انردا دقو

 تايخ راهزالا نه داهولا كلت * تحتل ذمىيعثلا ريمه اناّوو دقو

 تايسدنس طسب ةطسسلا قوذ * ان راطعلا هيدست امن دمو

 تاو“ حودلا نوصغ ىلبءاب اهل * ةحداصنابلا  صغقوفتدرغو

 ثان نعللا ىاال تقدر ما *«ةقوطق حان لت ردن ١

 تاعول ءاش> الا ىف هنم اهداتعا و * تّزر هب فلا ىلع تناو تنح

 تانرو تاناو نينملا نم + هرركت سرد اسهل موب لكف

7 

7# 

 د

 * تابرجاحلا ءايظلا هترسأتسا و * ىذفيلحابد تأرذم اهنأك *
35 

3 

 تان> نا. نم نابلا :ىلا هل *قلق اذ والا ىناعإ اوضنراصو
 تا رجح ىلقلا ىف هل قاششا ىفو * ندغىلع حونىف هيكاحنت مار

6 

00 

 * دكتاءاكح ايندلا ف قشعلا زيكاف +' هكصل تمار اذأ نبع الو ؟
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 * - تاعئم رثغ .بلعت هنع بأف * هضغيم ىلعلا ىرأق لك هءاج ك *

 راف للا يلمع قئاقبلا ؛قاشك قلاغلا حانغم قئافإلا ىواح *

 بطعلا و عورلا موب ىل 00 لباتقلا نضا و: لئابتلا ازا +
 «* تلسلا ةيطخلا ماظعلا حجارف مراغملا لاج متانغلا ىطعم *

 * بضعلا ةيدنهلا سنا وهلا قالف سماوشلا ضاور سواشالاىد رع 3

 1 جدلا قابلا نيب نذازؤضلا رارك ناةللا لاذب نطاوملا تحر *

 باتغلاو دنالا لها كتاللابو * هيرمدت بءزران ىذلا لودرا وه
 بلطلا هزهذ ىتبت حرمت نيحو * اهضدارع ىف ىراوضلا دوسالابو

 بسح ىقو دحم ىف سال ورعشا و +9 الكع مانالا ىنسا هتاعص ىنعا

 0000 الل مورا لكخو + عدم هلا لج ربح ل كح نم
 لق ء (عنملا نا مرق لكو + 2 د ناو ذاب ئدل قرط تاكو

 بدالاب رذقلا موي برعلا فرشا و * ىضتحم و داب نم سانلا مركا اب
 طظالا

 د3

03 

 3 ملو 0-0 مو ىلو رمعلاو * عب هل 5 ىضزأاا نيعل
 بما و مانالا ىىدم مالسلا يحب # اذك ةالصلا ا نابع تيح
 نحلا حزرا اناطملا صوخ كيلا * تدخو ب صالا و ا كلاو

 كمي الا ةنتفاق خيل

 "0 كدلا ةنلخ ناثزودص ما « تانفلا: :ةلفتترثثلا "قرارا *
 * تايفرسثملا ىطاوملا قويسلا مأ * ته ناحتلا قانكاب قوريلاما *

 * تاقشر ضرالاىف هل رطة لبو ما * هب نشر دقابانملا لبن كاذو *
 * تايضه راهزالاب هند 00 * ءهءئاتص نم كور داهولا انك *

 * تارهز ضورالكف روهزلا نم * ةءعونم افانصا ضوزا علطاو *
| | : 2 3 . 1 

 * تايربتع تا_وغل هراطع م انل حاف رهززلا ربدع تي اذا +

 * تاليم صّقرلا, هل نصغ قاروا * ارح“ تقذص امل حيرلا ببشو *
 رادو



+ 

3 

35 

35 

#» ١ 
 + ارحم ىركلل ىفالسائيلع تراد

 * انئازع تاحتاو دهسلا ان ىولا
 *« ايص مير لِيللا تانرخاىف بهو

 * اهلحرا قوف اندكو انتظشأف

 * ةصقار قوالا اسأر دق اننأف
 * اذ لام دجولا ركسو انيرط اديه

 * اهل تاحزارلا قاشلا كلتل اهو

 * دحا ىلا تن> دق قونلا دهعن مل

 * دما ىلا ازاتحم ميلا ىلبتعا 7

 * اهتقارع ىف سارق نم ىتنلا
 * اب ءاطعلا مون ىف فكلا ضئافلا

 * دقو ليلقلا رعلاب شيجلا عبشملا

 + امي لاقلا موي ىف نسسللا رجلا
 * لذج اذ ءرما حور. ىرعشب نيباه

 * تركذ 131نأرش يذم ا
 +. ناشي صعب لقال | ١

 * لعىفو لوقىف شمملا نع ءآن
 * ءءاط2 ىهو ىلاعملا هيلا تنا
 * ىلع وهذتاذاا كلت قأعا بدا لو

 * برطلا براشلا لكان ودغ جح

 راوكألا ىلع اندحس جنح

 *.م ع" 7 اهيطف

 * بتهلاو

 ىصو مم قشن ن

 :ش ب1 2 نم كاذ ىف امو ريطن انا

 + تراك الو + نوظص انت نم
 ع 2 :قوقلا طرد عوضتل اف

 * برغم ناطوالا 1 ءان نانح

 + ناللا 2251 ا

 نا ل سا

 ا 3 مارك نم ىئطصلا
 3 نعل و ءاونالاور حلا ىلع 5

 1 0 وقال ام طرف نمهوتا
 لامالا مكح ن ه ةيدبب

 * بغر اذ تاريخلا ىلا ودغبو اهنم

 * بهرؤ ناسنالا اهركذنملظب

 * بطخلاو

 * بض غ ىلا ىرعي 2قلطلا بدهم

 * بزعم تاريخا و هللا طر نمو
 * بدكم نيغ داضخ ودنا اهم

 بدالا ةهورذ ىلاعا ىف هلاقاه

 بستن نسما ىنءل صخ#لك ىف * اعم لالا و هزه نسحلا مسقت
 ف

 7 تنفلا قار هيلع تدتش م #3 هل نيمحاملا جزا زاوللا ىججاس

 - طح ليس تلد ىّنم ناو * قفا َْق 2 رد حل ادب اذا

 بئتكم نزلا طرغل صخخ لك *« هرطت تعصلا مح مستلا ولح
 زرت ىف بنذلا مظعنمتدتغا اذا + هّندم ال دانفلا ريغ هبهأه *



+0 
ح ايحاف. ارح“ اذان هتف شل نا فلا ماا

 سط

 5 00 ذاق 5

 * تثك نعموعلا ءزع 100 ل 5 ا ع ؟ذ +

 * برسلمامقدوك ىب4:ضافو * اًرتنم ردلا دقدك ىعمد | ضفراف *

 * بهتلم ءالا مرطضمل يححاف * هءذك كو ءاشحالا ىف راثلا مرضاو 3

 3 بعت عمدلا ريسل ف رطلخا نه * دحأ نم ىحلاقارف دا

 * برطضم لذعلا مهاب هرانو * مرطمقوثلا را بلدي ودغا *

 "ام تاكشم ناله زعسلاو + رقدس لغ انيسما للا هلل *

 + شعلا اهدرب نم امص مصلا هراع اليذ * تيم لم ضوزرا رهز مسدن امل *

 * بضعا|ىف دب رغلاب قرولا قروب و 37 اه رطاوت ىئغت نا رهززا تداكو 7

 0 ل 24 ان اعدطم + ا 0 ماقو

 3 بصنلا هكا ند اهفلكن 2 تك 0 ا 5 3#

 * بلط اذ كقنب ال مداوقلا هزم * ةقفاخ حجكلاىزايو اريح انرمس *
 * برهلا ىف زريسلا ذغي راطذ هزم * عدذ هب ىولا دق ليللا لاو +
 ” اور تاذ لئاجا تح * ايضا نان:نابلا ليعم تح اً تن
 + نهشلاو رديلا ديعف ”مالطالو * 0 0 *

 * ىيألاو دخولا لالخىف ىرتلا دخ * يرطال ىافخالاب سيعلا تلاز اه *

 * بهما ةلش تكتو اجولا نه * "هلحان كشلا 1 تدني عد

 * يءلنمو دهس نمو دب عطق نم * ةعلاط هوكشت اه قوف اي اهو *

 0111 تادكلاو عراطالا نب + ةطاكي وح ذاخلكا تار +

 * بهانم حال ءوضكوفمي قربلاو * ُهَمَف ءاجرالاو ليللا اجد دقو *
 * بعل ىف ظِكلا دوسالا مست * انه مالظلا منج ىف قربلا امك *

 د

 تراد



 . ع فسم + ركب شان هفانألا كقلطالظنا دف شه شخ هجم

 انو

 د

 نو

 نو

+ 

 د

00 

+ 
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 ءايظعلا ةداذ سطامعملا مش * ىدهلا راونا لآلا عيج ىلعو *

#4 

 ءاريغلا ىدح اهيؤ تحس لو #3 هل فك نم ءاملا يس لثك و

 ءايصخحل“ ع ند فكلاب هءادعأ 7 2 اضيا ىدحلا ه1 لع

 ءاذكو 4 ل نويعلا ىب هما مهل ودج نيد رد 1

 ءايئلا م6 ندد م #3 ميةيص قا َنَم م اودغف

 ءاقب نيخ تالو ءاميلا دما * مهدصقو تاملا نم احل ااوحاص
 ءامسوش_ "هلفع). نءزعلا  دسنأ * ىهءامات تنر دقو ءاسحلا ١

 ءاراسصللا ةريثلاب ليرسسم 3 مباس دردا قوق تيل لك نم

 ةدعالا سؤزا. اراجع تصضا 9 .اهيحليزءافدلا تسل

 ءاسضعالا ٠ لتاقم نذرغ لِ * اطقلا راط اه لةموهلا تزاط

 ءايكنلا فصاوع نهد . ترم * ايرلا ةعلتا تافعسك اودغف
 ءاصحالا و دعلا لك ثاذ دق * اهضعب بقانم تحض هإ نمان

 ءاواللا ةمهزا ىف هنوجري * مهتاندو مهتارس مانالا نمو

 ءاكبالا مك ىف هضق يفق * قذتلاا نىثا#هلع هال

 ءاضمرلا رئت هوجولا ىوشي #3 ه رمش سو.2> موب ىف كو جرا

 الا ضراعي ترطد دعاو #7 العاف ةلئاخأ امو تمرح ن(اذ

 ءادعسلا مهانم تكلس دقلف * قداص ىنظ كيفو تم« ذاو

 ءاضربلا ديلا :خراكملا“ لها * الغلا واش مهدجم نيكردملا *

0 

3 

 7 نك نيكشأل نييعطملا #3 ىكرشلا داسآ بكا ا عيجج ىلعو

 قطانم لَ ل تداك * ةمزعل بك ارم ملا نيمداصلا

 اك

23+ 

1 

3# 

 د

 ند

+ 

+ 

 د
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 الرا 132 رونا * تقدج ىوخم نارلا_ةناو | 00

 يلا ةورذلا 7 00 <” اندلا هروا 0 0 كي

 ١ -3 ةزعو ف 9 » هد. سل ا ضايح ىذغي *

| 
 مدع تالتحال عماطملا قر * 4ع_ءاد كلع س ! اا رج

 نو

 3 عا هيفطصأ 7 2 قالا تر تح دوز و <
39 

 : وي نم تاعلاب 0 و 3 هداوشن 88 رطان هدعلو

 2 رضلا 3 عفنلا ق مهلو 5 و 3 مهدادو تريخ اذن م لوو

 0 الا 0 0 ولت مل 37 هتئح نا ةويفب بارسسلا 3

 10 صخ دق 00 0 عر ا :

 ا ا ة_صهلل 11 #* وسد ل ق ريحاو 1 ص

 ١ نانا ءدابجا ق 5و ةقلر < ن لج نم كار 8

 نا نعد 2 نر اة دل د ماو + مئاش دلالي ::ي مراكالا لس
 .٠  : 0 1ع ١

  27ءافالبلا 007 نب و 0 3 ايل رم أ نم :

 - ه 8 . و 2

 ءابياطذللا و ءآرعشلا رئاس نم * مهبرغ عماوجلا ماكلاب لف نم
 يلا و ربذحملاب هاك ذم + اذأ نسق اه نامحم ظقل أه

 ءاغصالل لام دق عمم ىف * هور نم هلغفل ايح ىرست

 "0000| فالي فشر لع + هاكحفق ةوثلا ن
 : براوع نهب تر رش عماوج ملك ند كي ١ أع د 0 2 : 30 5

 ءامدالا ةيباظلا و الفلا بتض د نمش>ولا بورص ةّنعي كت ديه

 ذآ راردالا ايهفالخا « تقلخا دق هجاعم مول نحبلاو
 اور تامركصإلاب عياصاب + هاطع ضيف موي ءالجاس ذه *

 ءايدملا| ْق دا 53 العلا ورك 0 نتف بعك نم دولا ىف ماح نم

 ةنلطام ةمذيك 42 دز * مهاوقو زاحملا ععسل خنت زا
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 ىف ججدم رادّتم اخ الاو * مالكلا نابنهد تعط:5 تاهذو * ماعملا اذه

 0 هحدم امدعب * نومدخت هل ةكئالملاو ليريخ ناكزم '
 ماا ىلا ىدصلاو * ىلابلا فثدحلا رده ىلا ىدها نكالا لثمآعو

 م 070 نا:ىلاوملا نأش نم نكل * ىلآللاو رهاوجلاب قذب ىذلا ٠
 ليلج ميدل ريقخلا ىلا نا مهم الضفت اور و * ليلقلا مويلا ىما

 نع.ىف جدم .ل.ه ناو + ارودنم ءابه ئغس لعحتالنأ لآسا هللا

 * بيغ نيعادإو * 20 2 ند هلأ * اريدنو أريشب نيااعلل هلسرا

 #3 مدي امن * ممتعا هب و ظ

 * ءامتو املاف علس نيب أما #* ءاعرذلا ار ىل-ع مايا ثيل +

 * ءارضخلا نطاس موهعلا نيمج + ان د نصا ىلع ودب *

 * ءالظلا يبد ىف قريك تءاض * تفغهرا دق اهلو>- ضاوم نللو *
 * ءاههلا كرمع سوفتلا لتق * اهئابصق تزرحا دق لئازق |

 0 ءاثحالا صاوض هابخللا نع * مس نفاوص درج قياوسو *

 ءاوهش ةرامغل نودصرب * ةلكأي اوقدحا سراوفلا نفو *

 *.: ءامنك و 2١ ةك(# رجلا اهفحع 4تايراغلا سوعثلا نمو 3

 *« ءاعم سعش ىفدكك نيثب فسك + اهراونا ىرتعااه سعش لك نم **
 * ءاروذلا "هلآلا تنر اس#م * ءذافع فيفعلا بلتدت ءاروح *
 * ءافيهلا ةماعلا جر نهت و * اهنافجا نهظ يللا ندا لمت *

 * ءادهثااعردماهنم دىتلا و * ىضطت انيس فيس كيريؤ *

 * ءاحرالا ةدوسم "هلل ىف * اهءاي> تفرط نا امل .سنا 0 ١

 * ءاوعلا اهيقر مث تنماو * اهرب بو اهيكاوك شللقأ ٠

 3 قامد فشر عمن ملو اد 0 ىلا 7 ةماعلا ىح تيثفف *
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 امت>زفا متارجو اهتبسكأ بونذل ةرافكو * هاجتلاب زوفلا ىلا هليسو

 اها لويتلا بتاوبا ناو < نعخما اااضعلا 0 اهنا ىطو #* هايحلا مانأ

 2 ءادقلا فور> 00 اغا ةيفاق ق ه.لع تبعت امل 7 هد مربع هحوتود

 0ع : فوورح ف 0 نع تراك 1 000 | اوه ارايعلا قوح 1 تانخ ا نسف نو رشاعاو ءيكء وله

 * هيفاو تدب ةئاممجخو فلا ةايضفلا تاما ددع عومججو * ءانأو

 اسهتمذ ةزمذم اتي شع ةءيس روكذملا ددعلا ىلبع ةدانز ريغلل اهال<+:و

 5 فقاولا اهيلع ىئةواذا ايا عيل * فلا هب اه ريم دقو * ءهيفاقلا

 ل مهلا رافع نع ملو * هيلع 2 مل زيغلل ىث ىلع 2 ىف رثع نمو

 لهن التم دراولا درب و * رطاولا قفت امر هنا ععيلف * هيلا 'ريبغلا

 'اد7 الوسلا ةلغا نياو ىركذ ىف ناك اعراواز * سامفلا :كلذ: هزم

 ا 1 نا اعو# ناونطاا "ىلا هد رعاذا بمس نا دخال ىئش

 فطعلاو ريدقتلاو ضرفلا باب نهوهامناو #* مظنلا اديه 3 ىل

 كاهذ د مانالا ريخ حدم ىف * مالا معهم و هتيعمو * مهولا ىلع
 00 ارك كودو © روهااررذال قرازرقلا رود :دوتغ نآلا
 وت لمو * رحل ىف ماجلا مس ىلإ عداو * رودقلا راكبا ال راكفالا

 0 6 اسدوك فسر + اولا عقاوم تامل نع ةناتغا كدنغي داش

 ادوتع+ ماودلا لع ىوطقلا ةيئاد اراه فطقاو * مالكلا مادم اهيف

 هلأ تكن نم الول اًزاكباو: * ظد رثتلا دن اهيف تعقوا هل تملكذ نم االول
 ل9] كاجو * طلب 2 !اسهزوض نم رحمو نساخلا هوحو ايه تييطل أ
 * سشبااو رورسلاب ال نوملا نكحاو حان + سدااريخ خدع هعحح#

 نسدح لا 5-5 ىتصا هكا ميطخلاو م نحر نإ ْق هم عز ل داشو

 تل + همايآلا ىف هضوح نم مالا قاس الوا اسؤكو * ميخرا هنوص

 * هيلا عدجلا نح نم االول ارامتو * همادم نم اهف أم عاملا ها وقأ

 ََق تننطاف كيه 55 ىرملو + ملغ حجيرعل إل اهمأعو اءاص كداحل

 ازه



 ١ :١" ذا حابب ببر وب ووو اكول 0

6* 
 * عفادم الو مهيف نعاطال لضف نارقاو * عباصالاب مهلا راشب

 *« عماجملا مهيلع تفتلا اذا قيلابكلا نوديص مب لمحت نع رودصو

 * مالك ناسرفو * عزانم دئاعم لك ممتاوصل لءاضن ثح داساو

 * دوءسلا كالفا ىف مهائاضف سوع* تورشا * مااذو رين نادم ىف

 بادآ ضار * ةودْعلا كالا ىق ردلا مظنك لئاضفلا كس ىف وينو

 * رهاوجلاو ىل اللاب ذآت مولع راحب و * رهازا اهلك '
 0 كمع ند كيهانف ىطسو مهاكو 37 هدالو لضفو كيسوو اويظتتا 81 5

 5 نايععل ١١ ديالق 00 ل تام 0 ند ةهرب مهن دل

 00 558 * هوح“و هر عش 65 0 0 120 #4 ممرخو

 ةيعر هل ا ند مهمو * قنوع* هاوقأ ع ى روش ىفاوو سو كك

 دلع تل 1 هلي“ نم ءاوترالا ىف اعيطالو * هلاوث ىف

 اءالصسا ىراكفا سث ينل هيلا تةقزو * هدانا اهانوتملا ىرامسأ - ارغ

 7 هدادول

 ىدجمسل رعشلا ىلا ىزعي نم لكامو * ىدنلا ال دولا اهرهم ىراذع نهف

 زاجم ىف ىركشن راس ل ىكلم رطاخو * ىتابر دراو ىل نعمت
 لك نأ تب 1 0 #3 6-0 أ رومالا ىتع ىلعع رود ىدهشاو خيل هويولا

 انيق 0 ! ىباقلا لوعلا فرد>ز نم وهد اع ءهيحاص عمل م لود

 مزعلا ىوقو *: ىتامت الوبار ورسم ةرخب الا -ىف بقعت ال قشاتشلا لإ |

 ىذش ةحو #4 ركفلا ماع ند ل نيب ةمدوم مدقأ نا ىلع كتل

 تايتاذا .نوكحت اهنا, ىدع.* سئبلاريخ.حدن اهنوضنل اهتوث دمك



#1 

 سباك مهمولعر احب تضاف لئاماو. * جابت لإ 0 ا 0

 اوطفتواو 5 قئاعملا ربع قراعملا صضايح نم اوذرغا * 4 اومالا مطالخملا

 مهاغل معه<8 نسق عمسوا * قئاقرلاو فئاطللا تار بادآلا ضارر نم

 نم الع“ هليذ بها ىلول نابحم“ مهدهاش ولو * ظاكعب ىجلا هكردئال
 * عولطلا ةماد لزت مل مهلئاضف سو * ظافلالا ةقر و ىتاعملا ةلازج
 قب ند هللأ ىو 4 عومض مظالاو ا راطمس كفنا م مهيدا ندمو

 + ناوّضرلا لاخم ,لضوأ + ةرهد'ثداوخ + نآلا اذه ىلا مهنم

 * لاخر ”اراصع جا 0 * هريق رك و ىلا مهنم جرد نم ىلع

 * 0 كالت 00 * رو ىلا روط نم ناهززلا لقنتو

 ىف ءادببلا انب صنت بئاحتلا فور انلعاف * هقناا ةيظعأا راطقالاو
 * اهارب ىف ىرسسلا اهارب نا ىلا اهفافخاب ضرالا دخ انيطلو * اهارم.

 انسمج+ ميو * ناكرا ىداب الا وطت مل رفق ٌهَقش تايجاتلا عرذاب

 0 هيلا اناجارعلا انعار اكو * 17 ص ز ةاقالم ص تازم..اججلاب

 2 ” ماشلا , سورع 00 . سناوغلاك ىلصلا بايد
 هلا لخا نياك نأ: + اشر قجو ع نبال

 * رفاسملا بالالاب امون رو أك * ىوتلا ام ترهتساو اهاضع تتلق * 2

 0 يملا ةسدق#لا اهعاحر اتلل>و * 0 قسمد ضزا.انتلزنف

 نأك ضرع ىلا يدع 300 #* هيلع ةكع تنك اه ىلع تقف

 تفداصو +* دءاوالا دييدتو * درا وشلا صاشقا نم * هيلأ اممدق امج

 دم نايعا ألي مهادللا لهملا ىلاياىف مدرونب ىدتوب ةداقو * هما ةداس اهم

 واكل



 كو
 * روطسلا سورط نع الضف بولعلا تانج لح بنكي ناب ريدج
 ري>و راصيبالا شهدا ام اودهاشؤ * هرضاألا هضاير ١ ىف مهرظذ حرسو

 را كب 4 3 هز مها !| هاعتماب نم ىاطتمالا مهحاباو * لوةعلا

 لئافلا ل ىلصاو #3 لوعاملاو لوهعملا نم مولعلا ر جوولسلا

 د هس د رد ىلإ هنايسل نم ددسد ناب هرعاش مه ب7 0 رهشلا نك نا

 اهئعف * ءغالبلاو ةحاصفلا ييضاهأ ىلبع هءطنم قدارس ترض ىذلا

 زاي2ا راوا ىلع هلع مالعا بصنو 3 موظامو رودنم لكةدام تدعشلا

 طاتحاو 7 هءءايصلا نسحوابيكأر هلا بلاسأ نم اهل اهو ةورعلاو

 قيطنم لك قرع +..هنائي قاتم عيد تكن: * موهتمو قوطتم لك ىلع
 ناديملا كلذ ىف دا كب إذ + هلاهر موي قبسلا بصق زرحملا + هعشاتش

 * ايفساقو - ل * هدم يك م ىتوا * هقحال الو ءةباس

 ةحاصفلا ىل ىلا مهب لك هفطنم بذعب ىوراو * داضلاب قطن نم جعدقا

 * باطمللا لصفو ةيكللاب + نيانملا د ادم لكأو * اداَض
 هلا ىلعو 7 باتكلاو ءارعشلا نسل أ برغ * رانلا ةنابدتل ىبضه رع لقو

 عيجج دادسلاو قدصلا ىلع نينابلا * ادد رخو هدو هدعيش و * 0

 بيري عب لا 2 وعلا 3” نارتلا يلام

 تأنن 3 قناه 3 د,ءبو 4 مهرايخاو مهريس ررد مل دوهعب للاعلا

 دقو * هقنشم انرثلابو ةقطنمم ءازوجلاب ىه ىلا نكامالاو * هف سثملا ةكع
 1 هدورزو ىلا قيقعنيب ام اهيف فرات عهطو * هدورب ب.يشق ناهزلا ناسك

 تالامخلا “ناشي ناننلا دلو قول كابل ماناب ايصلا نصْعو
 مولعلا دوذو مسوت الا ىل بْأد دال * لابليلا ون 2 لايلا ىلخ * قرسثم

 هودحو ماسو فنان تتنا الا 0 لغش الو * اهظاكع قوس ّق

 ونرج مياشملا جا ند ىّوما #4 اهطافلا عقارب 0 ةأوبلا ىناعملا
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 7 مانالا ريخ 6 ىمامحلا 00 1

 . 5 ئ 5-5 0 7 3

لااضفللا ىنا «ريهشلا بدألا 0 ريرحنلا ةمالعال 9
 هب كمحم ندلا يسم 

 هتردق إب رو * تاناكلا كالسا ىف هتيكح رهاوج ملغ نماي كدجلا
 ال0 و لع ءانثلا نع تيرغا نان +رتاتكملا فاك ىلع هذيح وت لئالد
 طرب ىف تدسو * تفريعا زتقلابو نسلالا تلكف ءابطحلا نسلا هفراوع

 ىللعو رطاوللا تقرغف ءاغليااو ءاهصقلا رطاوخ هفراعم راح ديدم

 برعلا هتغالبو هتحاصفب :رعا ىذلا ميدقلا همالك لزنا * تفقو لحاسلا

 سفلخلاو وديلا لها هلا حو هتفرب 51 وا* هرهملا اهءارعشو ءاب رعلا

 * هراحت ىف كوالا ىلع ءاش نم ردقاو * هرحعتلا نيتافملا امه!اتكو

 ماسىفالا كالسساب هوهللذ اه هررد نم اوجرك#اق * هرايث ىف صوغلاو
 ىنعم لك نم * هزوهر ايافخو * هزونك اداب ىلع مهفةواو +روعا دئالق

 57 تكتل
 3 لوح
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 نداجسلب خي 5 م ا
 كك حادم ىف

 مان كرر و ه#آ

 25( خيشلالهلا حلاصلادمحم نِدْلا سمش ل ىنال الجو

 مد هتخد ةراص ىلع هبتك ام اذهو ىحاافخلا ندلا باهش الني

 م27 اهنع عوبطملا ىهو هطخب ىه ىلا اججو

 4 للالهلا ىحلاصلا نبا ليح١ع لالثعا ئدذ ودع عاملا مال *

 7 هطغف ب اديع كليرتلا ْناف ف هءطدم دك ام كح ,ىظنو #

 * مذخاوبن وش دقركحتلاو * ملا داوج و .تكتاامبرف #*
 5-5 مسا 9س 2416 1 ع سس

 *“ بئاوجلا ةرادا ىلا ةدئاع عبطلا قوتح 0

 4 لواالا ةعدطلا 0

 مصر مهو مسي مسمي ل سل لا

 54 باوحجلا ةعيطم ىف عبط 5

 د عسدلطسطستيم ن

 ي”ي ةذطنطسف #
0. 
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 1 اناا رعت 68

 0 مخل 0 00

 1 2 ذل 0

 يفراب 18
 «يومحو 0 0 با

 يبقي
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